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“... Mostovi stavljaju sebi u zadatak da se bave onim {to drugi na{i listovi nisu
~inili, ili su ~inili delimi~no i povremeno (...) U njima }e biti i strane poezije, i
strane pripovetke, i stranog romana (...) i strane drame (...) ^asopis }e redovno
pratiti na{u izdava~ku delatnost i (...) ocenjivati svaki takav poduhvat”, a uz to
obave{tavati “o stranim izdava~kim naporima” i “skretati pa`nju na dela koja
zaslu`uju (ili ne zaslu`uju) da ih na{a javnost upozna”. Razmatra}e teorijske
probleme prevo|enja, i to tako {to }e “... ~ak ... prete`ni deo napisa i biti iz ove
oblasti”. Kao glasilo jednog posebnog umetni~kog udru`enja obra|iva}e “i
profesionalna pitanja ~iji broj nije mali”. Posebnu pa`nju posveti}e “svemu
onome {to svojim visokim knji`evnim svojstvima doprinosi kvalitetu
dana{njeg ~oveka”.
Ove programske ciljeve izneo je Ure|iva~ki odbor u prvom broju tromese~nika
Mostovi, sveska 1, januar–mart 1970. godine. Tako je u{ao u `ivot ~asopis
Udru`enja knji`evnih prevodilaca Srbije, koji danas, 2010. godine, slavi
~etrdeset godina od osnivanja.
Prvu, reprezentativnu redakciju na ~elu sa dr Slobodanom A. Jovanovi}em,
glavnim urednikom, ~inili su: Nikola Bertolino, Svetozar Brki}, dr Milo{
\or|evi}, Branimir @ivojinovi}, Jovan Jani}ijevi}, dr Ranka Kui}, Mira Lali},
Ivanka Markovi}, Olga Moskovljevi}, Roksanda Njegu{, Slobodan Petkovi},
Marija Stojiljkovi}, Vera Stoji}, Ivan ^olovi} i Milena [afarik. Prva {tamparija
Mostova bila je “Radi{a Timoti}“ u Jak{i}evoj ulici br. 9 u Beogradu.
Legendarni dr Slobodan A. Jovanovi} bio je glavni urednik u prvoj deceniji
~asopisa. Potonji ~etvorogodi{nji glavnouredni~ki mandat preuzeo je Uglje{a
Krsti}. ^asopis je zatim od 1984. do 1992. vodio Jovan Jani}ijevi}. Od 1992.
do danas glavna urednica je potpisnica ovih redova.
Tokom ~etiri decenije svog dosada{njeg `ivota Mostovi su ostvarivali
projektovanu misiju predano, ubedljivo, odgovorno i – neumorno. Zanimljive i
va`ne teorijske rasprave o prevo|enju; vredni ~lanci iz istorije prevodila{tva;
vrhunska (retka, ali utoliko dragocenija) kritika prevoda iz pera pre svega
doma}ih, ali i zna~ajnih stranih autora – sve se to moglo na}i samo tu, ostala
knji`evna periodika te teme nije negovala. Objavljivani su, zatim, autori i
naslovi moderne i klasi~ne svetske proze, poezije, esejistike i drame koji u
na{oj sredini do tada jo{ nisu bili poznati iako su u svetu ve} bili ~uveni ili su
upravo ulazili u krug velikih. Kad su nastupile devedesete, ~asopis je, ciljanim
izborom tekstova, nastojao da razvija produktivan dijalog sa svojim neveselim
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vremenom i da, u okviru svojih mo}i, uti~e na knji`evnu i intelektualnu klimu
u sredini kojoj pripada. I u tom pogledu Mostovi su knji`evnoj publici ~esto
otkrivali ono {to se drugde na knji`evnoj sceni nije moglo na}i.
Bilo bi vi{estruko korisno da je povodom ~etrdesetogodi{njice Mostova bilo
mogu}no objaviti posebnu publikaciju sa najzanimljivijim tekstovima
{tampanim u ~asopisu od osnivanja do danas. O posebnoj publikaciji se,
me|utim, nije moglo ni sanjati. ^ak i ovaj jubilarni broj ~asopisa objavljuje se
samo zahvaljuju}i kolegijalnom entuzijazmu svih saradnika. ^asopis im duguje
veliku zahvalnost.
Iako – i te kako – imaju ~ime da se podi~e, Mostovi ne ulaze u ~etrdeset prvu
godinu `ivota kao stabilno knji`evnoprevodila~ko glasilo. Izme|u godine
izla`enja, upisane na koricama, i jubilarnih ~etrdeset godina od osnivanja
~asopisa postoji upadljiva nesrazmera. Mostovi su do devedesetih godina
prethodnog veka imali relativno skromnu ali obezbe|enu materijalnu
egzistenciju. Devedesete su pre`iveli s mukom i neredovno izlaze}i, ali ipak –
izlaze}i. Posle 2000, zbog odsustva bilo kakvih sredstava, bili su prinu|eni da
u jednom periodu naprave veliku pauzu. U svojoj ~etrdeset prvoj godini
Mostovi nemaju osnovnih materijalnih pretpostavki za normalan ~asopisni
`ivot. U detalje je lak{e ne ulaziti. No, uprkos svemu, postoji i mora postojati
nada da }e novi urednici na}i na~ina da ~asopisu obezbede budu}nost i nastave
misiju Mostova.

—

Prevo|enje kao

konstruktivna paranoja

svet knji`evnosti i prevo|enja

— Zoran Minderovi}
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Dakle, kakav je to nemogu}i, da ne ka`em kretenski posao, osu|en, a priori,
na neuspeh, ili – ako su prevodiocu zvezde luda~ki naklonjene – na krajnje
efemerno, i varljivo, ose}anje literarnog i egzistencijalnog blagostanja?
Me|utim, pomiriv{i se s ~injenicom da je prevo|enje kvintesencija o~ajanja,
uvi|amo da su alternative jo{ gore. Pogledajmo, stoga, kako se snalaze oni koji
ne prevode.
Za sve nas, neprevodioce, poluprevodioce i prevodioce, umi{ljene prevodioce i
one istinske, polazna ta~ka je jezik koji nazivamo originalnim, a nekad i
maternjim, ako nas ne pla{e psihoanaliti~ke terminolo{ke tlapnje, predrasude i
verbalne avetinje. Naravno, vi{ejezi~nost (pogotovu bilingvizam)
dokumentovan je fenomen; me|utim, ne treba verovati takozvanim “~udima
prirode”, onima koji, kako se hvale, tako savr{eno vladaju “svojim” jezicima
da ne znaju koji im je maternji. Me|u ovim kandidatima za rubriku “verovali
ili ne” isti~e se kriti~ar i esejista D`ord` Stajner, koji jednostavno “zna”, ~ak i
na nivou refleksivnih, nesvesnih reakcija, da su mu maternji jezici nema~ki,
engleski i francuski. Veoma otmeno, ali sasvim neubedljivo. Kad smo kod
razmi{ljanja o vi{ejezi~nosti, daleko je ubedljiviji veliki engleski pisac D`ozef
Konrad, ~iji je maternji jezik poljski. Konrad je, dovode}i, sasvim opravdano,
u pitanje ideju o “vladanju” jezikom, govorio kako je, u njegovom slu~aju
(parafraziram) autor pod vla{}u engleskog jezika.
Kao lingvisti~ki fenomenon, vi{ejezi~nost je zaista tajanstvena: ma koliko se
istra`iva~i-empiri~ari-vredni-mravi hvalili svojim imaginarnim grafikonima
kojima `ele predstaviti dominantnost jednog jezika u odnosu na drugi,
poliglotska svest, kao i svest uop{te, ne mo`e biti kvantifikovana i, u su{tini,
ostaje terra incognita za takozvanu pozitivnu nauku. Me|utim, zahvaljuju}i
introspekciji i osmatranju psihopatolo{kih mehanizama koji rukovode na{om
svakodnevnicom, ~ovek mo`e, do odre|ene mere, razjasniti primetnije oblike
patolo{ke vi{ejezi~nosti.
Pogledajmo, pre svega, fobi~no, paranoi~no bekstvo od maternjeg jezika, koje
opisuje ameri~ki pisac (koji sebe naziva {izofrenikom) L. Volfson, u knjizi
napisanoj na francuskom, Le schizo et les langues. Knjiga je, navodno,
inspirisana autorovom izuzetno negativnom, alergi~nom reakcijom na – sasvim
doslovno – maternji govor. Majka mu je i{la na `ivce, {to zna~i, da je stradao
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maternji jezik, a Volfson je na{ao uto~i{te u stranim jezicima. Povrh toga,
Volfson je, kako bi se odbranio od ludila, razvio ingenioznu odbrambenu
strategiju: po{to je, pored svih napora, bilo nemogu}e eliminisati engleski jezik
iz njegovog svakodnevnog `ivota, Volfson je, slu`e}i se vratolomnim, i
morfolo{kim i fonolo{kim intervencijama, pretvarao engleske re~i i izraze u
francuske, nema~ke, ruske i hebrejske konstrukcije, koje su mu, kako je tvrdio,
bile podno{ljive. Na primer, engleska re~ “yes” (da) automatski bi u njegovoj
svesti postala ruska re~ “jesli” (ako), koja se nalazi u upitnim re~enicama. Iako
je knjiga izazvala senzaciju u Francuskoj, tradicionalni lingvisti nisu bili
impresionirani – Roman Jakobson je odbio ponudu da napi{e predgovor.
Predgovor je napisao @il Delez, a frojdovci svih fela su grdno u`ivali u
zami{ljenim psihoanaliti~kim varijacijama na edipovske teme, naivno
poistove}uju}i majku, kao osobu, i maternji jezik, kao psihosocijalni fenomen.
Po mom mi{ljenju, Volfson je pobegao od engleskog jezika jer ga je, sasvim
opravdano, shvatio kao instrument jedne mrtva~ke, negativne, destruktivne
ideologije (redukcionizam/vulgarni materijalizam/ateizam/antihumanizam/
kapitalizam/narcisoidni nacionalizam). Ameri~ki engleski je dosadan, sku~en,
ograni~en, kr`ljav jezik, ali ne zbog nekih metafizi~kih manjkavosti u samoj
prirodi engleskog jezika. Ne, ameri~ki jezik je po~eo da odumire, u trenutku je
postao instrument vladaju}e ideologije. U svojoj knjizi o Kafki Delez i Gatari
govore u tetraglosiji (maternji/teritorijalni jezik, jezik-instrument, jezik kulture,
mitski jezik), koja mo`e postojati u okviru jednog jezika (recimo, nivoi ili
registri diskursa u francuskom jeziku), javljaju}i se i u {irem kulturno-jezi~kom
kontekstu, kao kod Kafke, na primer (teritorijalni jezik: ~e{ki; instrumentalni i
kulturni jezik: nema~ki; mitski jezik: hebrejski). U ameri~kom jeziku te
tradicionalne tetraglosije nema, zbog uspe{no izvedene redukcije jezika na
instrumentalnu dimenziju, {to zna~i da je celokupni diskurs nacije (uklju~uju}i
i takozvanu kulturu) u stvari jednodimenzionalni diskurs koji je upregnut u
taljige neprestane proizvodnje uglavnom besmislenih i beskorisnih fizi~kih
objekata. U Americi svi pri~aju isto: politi~ari, levi~ari, desni~ari, intelektualci,
kapitalisti. Sve {to se ne uklapa u ideologiju besomu~ne proizvodnje biva
sistematski banalizovano, tako da je, u stvari jedini dozvoljen diskurs verbalna
apoteoza “produktivnog” rada. U ovom je kontekstu sasvim prirodan i
obja{njiv pani~ni ameri~ki strah od izraza kao {to je “je-ne-sais-quoi”, koji,
priznajem, nimalo ne doprinosi procesu proizvodnje. Kako je ameri~ka
stvarnost banalna (za francuskog filozofa Lisjena @erfanjona banalnost je
“morne” – zna~i, ako je verovati mom francuskom re~niku, sumorna, setna,
turobna tamna, mutna, nezanimljiva), du`nost je svih javnih i kulturnih radnika
da tu banalnost, u najboljoj tradiciji teorije odraza, prenesu novim
generacijama kao definiciju jedinog mogu}eg sveta. Kad govori o jezi~kim
igrama, Vitgen{tajn podrazumeva veliki broj igara, a ne jednu jedinu opsesivnu
igru, koju Antonino Penisi prepoznaje kao simptom jezi~ke patologije. Mo`da
se u ovoj patologiji nalazi klju~ koji }e demistifikovati hroni~nu
tendencioznost anglosaksonskih, a naro~ito ameri~kih prevodilaca, koji ~esto
kasape sopstveni jezik kako bi uklopili strani tekst u doma}e ideolo{ke stege.
Lingvistima koji se i{~u|avaju {to u ameri~kom engleskom vi{e nema pravila,
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i {to svako mo`e kazati i napisati {ta mu padne na pamet, treba skrenuti pa`nju
na strogu ideolo{ku zakonomernost koja je, na nivou jezika, zamenila prinudu
lingvisti~kih pravila. Pogledajmo, kao primer, lo{ ameri~ki prevod, citiran u E.
Helerovom eseju “Ni~e i Vitgen{tajn”, aforizma 521 u Ni~eovoj Volji za mo}.
Ni~e ka`e (parafraziram) da je nemogu}e misliti racionalno ako ~ovek odbaci
prinudu jezika (sprachlichen Zwang). Po Ni~eu, racionalnost je, ako se ne
varam, nemogu}a bez zakonomernosti. Me|utim, u prevodu koji citira Heler ta
zakonomernost postaje tamnica (prison-house) jezika. Dodajmo, uzgred, da su
mnogobrojni ameri~ki akademski intelektualci, me|u kojima se isti~e Frederik
D`ejmson, napravili sjajne karijere na osnovu ove potpuno izmi{ljene Ni~eove
tamnice. Me|utim, tamnica nije pala s neba. Trebalo je lansirati tezu, u skladu
s ideologijom proizvo|a~kog ludila, da je bavljenje jezikom, a i kulturom
uop{te, jalov posao, jer se iz tamnice ne mo`e, pa zato hajde, brate, da se
bacimo na proizvodnju i ne tra}imo vreme na u~enje stranih jezika (i sli~ne
gluposti), po{to su strani jezici tako|e tamnica – isto to, ali mo`da malo
druk~ije. Lingvisti danas lome glavu o jezik brazilskog plemena Pirahã
(izgovor: “pidahan”), opisanom u nedavnom ~lanku u ~asopisu Njujorker
(autor je D`on Kolapinto) koji, zbog svojih veoma ~udnih osobina dovodi u
pitanje teoriju o univerzalnoj gramatici. Koliko je antropolozima poznato,
Pidahan je jedino monoglotsko pleme u amazonskoj oblasti. Sasvim
jednostavno, pripadnici tog plemena preziru sve druge jezike i poglede na svet.
U njihovom mentalnom svetu, ~ije su granice definisane subjektovom
percepcijom, ne postoje op{ti pojmovi i vreme. Misionarima koji su poku{ali
da im objasne hri{}anstvo Pidahanci su odgovorili da “nikad nisu sreli tog
Hrista, pa stoga ne mogu o njemu razgovarati.” Za nas je to mentalni svet koji
nas nagoni na bekstvo glavom bez obzira, ba{ kao {to je ameri~ki engleski
izbezumljivao, ili mo`da jo{ uvek izbezumljuje, Volfsona.
Drugu, u manjoj meri patolo{ku, reakciju na maternji jezik nalazimo u
fantazmi “savr{enijeg” jezika, u kojem }e, navodno, do}i do izra`aja skriveni
potencijali mladog stvaraoca koji sanja o jezicima u kojima sve mo`e biti bolje
re~eno. Tako je, na primer, jedan meni poznat mladi (relativno) intelektualni
avanturista, jednom krenuo u potragu za jezicima, protra}iv{i mnoge godine
svog `ivota u podru~ju jednog “velikog” jezika, veruju}i da s pripadnicima tog
velikog jezika ume da komunicira, jer svi, zaboga, govorimo srodne
(indoevropske) jezike i posedujemo zajedni~ki fond kulturnih vrednosti. Tako
je, na primer, taj mladi ~ovek verovao da jedan ameri~ki profesor filozofije
mo`e razumeti Dekartovu misao, iako ne zna francuski. Zar “I think, therefore
I am” nije ta~an prevod “Je pense donc je suis”? Na`alost, nije. Problem je ve}
u prvoj re~i. Dok “je pense” podrazumeva subjekt koji je slobodan da misli o
svemu, ne obaziru}i se na prinudna mentalna ograni~enja materijalizma, “I
think” pripada diskursu subjekta koji, pokoran anglosaksonskoj ideologiji,
misli kao proizvo|a~-potro{a~ materijalnih objekata – dakle, kao pojedinac u
okviru ideolo{kih sistema, ba{ kao Aristotelovo oru|e koje govori. Pozitivisti
su u pravu kad ka`u da su metafizi~ki stavovi besmisleni, ali je toj frazi trebalo
dodati “za Anglosaksonce”. I zaista, kad Anglosaksonac, koji ~ak natuca
latinski, izgovori re~i “res cogitans”, to za njega ne zna~i ni{ta, budu}i da `ivi
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u svetu gde postoji samo “res extensa”, gde ne postoje razlike izme|u ~oveka i
`ivotinje, gde ~ovekolike ma{ine odlu~uju. Re~ je o svetu u kojem, kako ka`e
D`on Lok (parafraziraju}i starije izvore), taj – barokni – da se poslu`im
pomalo burlesknim anahronizmom Todor Pavlov (`iv mi Todor... ), vlada
princip “nihil est in intellectu quod non fuerit in sensu”, ~ija redukcija na “nihil
est in intellectu” nikako ne bi promenila tok anglosaksonske filozofije. Postoji
li drugo, ubedljivije, obja{njenje za nakaradni anglosaksonski mit o Dekartu,
koji nije osniva~ (kako Bergson ka`e) moderne evropske filozofije, ve},
naprotiv, protojerej takozvanog “mehanicisti~kog” pogleda na svet, na osnovu
kojeg su Anglosaksonci, strasno i agresivno (jer, kako ta~no ka`e Lakan,
neznanje je tre}i nagon, koji treba dodati Frojdovoj nagonskoj dvojnosti `ivotsmrt) ignori{u}i objektivna (na drugim jezicima) tuma~enja Dekartove
filozofije, izgradili jednu monstruoznu, posuvra}enu predstavu o Dekartu kao
propovedniku metalostrugarskog ateizma dostojnog lametrijevskog ekstremnog
materijalizma. Anglosaksonce nikako ne zbunjuje Dekartova vernost
katoli~anstvu. On se samo {alio, ka`u oni…
Dakle, mladim ljudima (prevodiocima, utopistima, slobodnim strelcima,
sanjarima i pomalo {izoidnim pesnicima), koji veruju da svako, pa ~ak i
Anglosaksonci, mo`e shvatiti jasnu i racionalnu Dekartovu filozofiju, treba
skrenuti pa`nju na anglosaksonski san o “kartezijanskoj” (!!!) lingvistici, koja,
navodno, udara temelje univerzalne gramatike i op{te nauke o jeziku.
Interesantna koincidencija: Svetski Duh nauke o jeziku zaobilazi indijske
gramati~are, Platona i Aristotela, srednjovekovne filozofe, Lajbnica i nema~ke
komparativiste kako bi sleteo na Tehnolo{ki institut ameri~ke dr`ave
Masa~usets, gle! – ba{ prekoputa bo`anskog Harvarda i ovaplotio se u li~nosti
Noama ^omskog, u~enjaka koji je objasnio logos, dakle, ono {to, kako su
Platon i Aristotel (a i hri{}anski filozofi) dobro znali, ~ovek ne mo`e objasniti.
Bez sumnje veliki nau~nik, ^omski je podlegao tipi~noj ameri~koj iluziji da
nauka obja{njava sve. Ne pori~u}i zna~aj teorije o generativnoj gramatici, ipak
mislim da su njegove teorije (koje je i on kasnije revidirao) o univerzalnoj
gramatici empirijski nezasnovane, kao {to se vidi iz pomenutih antropolo{kih
podataka o jezicima koji se nikako ne uklapaju u “sistem”. Me|utim, kao {to
tvorci zna~ajnih teorija dobro znaju, najopasniji su epigoni, koji, do besvesti
razra|uju}i nau~ene teorije, prave akademske karijere, zara|uju dolare i sti~u
epigon~i}e, epigone epigona, i tako, ad infinitum. Tako je, na primer, pomodni
lingvist Stiven Pinker, u svojoj veoma uspe{noj kampanji da “pojasni”
modernu lingvistiku {irokim anglosaksonskim narodnim masama, razvio,
pored svojih vulgarnih premi{ljanja o “jezi~kom nagonu”, sasvim nebuloznu
tezu o fundamentalnom mentalnom jeziku, koji on naziva “mentales” ili
“mentalski”. Zami{ljam knjigu, iz pera nekog novog Etijambla, s naslovom
Parlez-vous mental? Pinkerova staljinisti~ka konstrukcija, po logici
baza-nadgradnja, istog je tonaliteta kao grubo “dijamatsko” vi|enje ~ovekove
psihe kao novogradnje, u kojoj se re|aju, vertikalno, precizno opisani
mentalni/metalni slojevi, od betonskog temelja, do vi{ih spratova, gde se
ispoljavaju specifi~nije mentalne funkcije kao {to je jezik – malo druk~ije, ali u
su{tini betonske. Moram priznati da mi je pomalo sumnjivo kad Anglosaksonci
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govore o nekom univerzalnom mentalnom jeziku kao metafizi~koj podlozi sine
qua non jezika kojim ljudi govore. Pinkerova biografija me navodi na misao da
je on na ideolo{koj liniji “Bog govori engleski”, a ne sme to da ka`e. Anglofon
rodom iz Montreala, Pinker je pobegao glavom bez obzira – u Ameriku! – kad
je shvatio da `ivi u kanadskoj provinciji ~iji je zvani~ni jezik francuski. Ne
tvrdim da nema vrednih lingvisti~kih radova na engleskom, ali lingvist
svetskog glasa koji ne zna nijedan strani jezik, koji je protra}io mladost u
drugoj po veli~ini svetskoj frankofonskoj metropoli ne nau~iv{i francuski ni za
po ku}i, ~ije su bibliografije da ~oveku pripadne muka (nijedan naslov na
stranom jeziku) – to je malo ~udo, i u svakom slu~aju ~udo kojem nedostaju
kvalifikacije da govori o problemima op{te lingvistike.
Ne `ele}i da obezvredim problematiku odnosa jezika i svesti, ho}u re}i da je, i
pored svih empirijskih ve{tina i usavr{enih metoda introspekcije, na{e
poznavanje ~ovekovog unutarnjeg `ivota zaista minimalno. I sami termini
“jezik” i “svest” ozna~uju entitete ~ija priroda, donekle dostupna ~ulima, ostaje
zagonetna.
I pored toga, lingvisti ~esto padaju u deterministi~ke klopke tipa “koko{ka ili
jaje”, ska~u}i od “kona~no potvr|ene” Sapir-Vorfove hipoteze (jezik formira
svest) do neke sve`e izglancane varijante starog mentalizma, po kojem, ipak,
svest caruje dok jezik gramati~ke klade valja. Logi~nija je, i vernija empirijskim
opa`anjima, teza da jezik i svest nisu jasno razdvojene energije koje ili postoje
za svoj gro{ ili uti~u jedna na drugu po nekom predodre|enom programu. Pored
toga, ova teza obelodanjuje besmislenost veoma popularnih ideja o
problemati~noj prirodi poliglotske svesti. I dalje zami{ljaju}i svest kao neku
napravu, psiholingvisti lupaju glavu o psiholo{ke, ~ak psihopatolo{ke
implikacije poliglotskog `ivota. Na primer, da li se moje englesko “ja” i moje
francusko “ja” razlikuju? Da li izazivam kafanske tu~e kad sam anglofon, pa
onda, pre{av{i na francuski, iznenada postajem tiha i povu~ena osoba koja pi{e
poeziju u stilu Malarmea? U ovom bi se kontekstu vredelo osloniti na francuski
izraz “état d’âme”(“stanje du{e” ili “raspolo`enje”), koji vernije, daleko vernije
od fantazmagori~nih prikaza engleskih i francuskih mo`danih centara koji
funkcioni{u po principu {izofrenog haosa, obja{njavaju suptilne psihi~ke
promene koje prate prelazak, u svakodnevnom `ivotu jedne osobe, s jednog
jezika na drugi. Poliglotska li~nost se su{tinski ne razlikuje od monoglotske.
Ako jezike mo`emo povezati sa stanjima du{e, time ne dovodimo u pitanje
~injenicu da je ~ovekova du{a, kako su verovali stari filozofi, jedinstvena i
nepromenljiva. Latinski i francuski Dekart su jedan te isti Dekart.
Govore}i o jeziku kao polaznoj ta~ki, od koje se udaljujem, ili kao
idealizovanom cilju u kojem tra`im uto~i{te, uvi|am da metafora bekstva,
mada mo}na figura u psihologiji i muzici (fuga), stvara, zbog svoje
prostornosti, la`nu sliku, ako je uop{te mogu}e govoriti o vizuelnosti
neopisivog, unutarnjeg `ivota. Za razliku od materijalnog sveta, kojeg defini{u
geometrijske i fizi~ke metafore, ~ovekov unutarnji kosmos ne mo`e biti
izmeren. Tu nam kilometarske dimenzije fizi~kog sveta ne poma`u. Pa ipak,
nemogu}e bekstvo nas i dalje privla~i. Zanimljivu, i pomalo tu`nu, pri~u o
bekstvu od jezika nalazimo u knjizi Nata{e Lvovi~.
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Jevrejka, odrasla u Sovjetskom Savezu, Nata{a Lvovi~ je, brane}i se od ruskog
jezika, koji je do`ivljavala kao instrument staljinisti~ke represije, nalazila
uto~i{te u francuskom jeziku. Po {emi prikazanoj u Delezovoj i Gatarijevoj
knjizi o Kafki, za nju je francuski bio jezik kulture. Neki psiholozi, a i sama
Nata{a Lvovi~, nazvali su ovu njenu francusku “li~nost” fantazmom. Mo`da,
ali re~ “fantazam” ponekad ozna~ava kreativne psihi~ke strategije koje
ograni~enim istra`iva~ima nisu jasne. Na primer, moglo bi se re}i da je
nema~ka kulturna zajednica u Pragu, nakon osnivanja ^ehoslova~ke, `ivela
svoj kolektivni fantazam na nema~kom jeziku, dok su ostali gledali svoja posla
na ~e{kom. Da li je stvarala{tvo Eliasa Kanetija (ro|en u Bugarskoj, `iveo u
Engleskoj, pisao na nema~kom) fantazam? Ako prihvatimo termin, moramo
priznati da je tu re~ o kreativnom fantazmu, koji je za stvaraoca daleko bolja
alternativa od zdrave nekreativnosti.
Fantazam Nata{e Lvovi~ odoleo je nasrtajima banalne sovjetske svakodnevnice.
Me|utim, nakon emigracije u Ameriku i neuspelih poku{aja da iskoristi svoje
znanje francuskog, Nata{a Lvovi~ je odlu~ila da mora ostaviti svoj francuski
fantazam, svoju zami{ljenu li~nost po strani, i prihvatiti `ivot na engleskom
jeziku kao prakti~nu i racionalnu alternativu. U umetnosti prefinjene, ali kao
smrt efektivne psiholo{ke represije i manipulacije, sovjetski {egrt se ne mo`e
meriti s ameri~kim majstorom. Dok je `ivela u Sovjetskom Savezu, Nata{i
Lvovi~ ovakva kapitulacija verovatno nije pala na pamet. Svakako, `ivot na
engleskom jeziku nu`no je i neizbe`no zlo u Americi, ali nikako racionalna
alternativa navodno fantazmati~noj posve}enosti francuskom jeziku.
U svakom slu~aju, bekstvo u drugi jezik, uspelo ili neuspelo, uvek je ~udno,
nadrealno, a ponekad i katastrofalno, iskustvo. Me|utim, treba re}i da je
prevo|enje po definiciji “dobro bekstvo”, ~ak i kad prvobitni psiholo{ki impuls
poti~e od ose}anja pomalo paranoidne klaustrofobije, koja, kao {to sam ve}
rekao, nastaje u duhu mladog ~oveka koji zami{lja “druge jezike” kao
nepoznate zemlje ~ija ~udesa mame i op~injavaju nestrpljivog putnika. Pri
povratku, ipak, kako se to ~esto de{ava, egzoti~nost, koja se, u samom
trenutku, name}e kao do`ivljaj nevi|enog intenziteta, vremenom postepeno
bledi, jenjava, kako bi se utopila u poznat/nepoznat pejza` pro`ivljenog
iskustva. Pored toga, ~ovek uvi|a, da ga, kad je re~ o jeziku, a i mudrosti
uop{te, logos po definiciji prevazilazi, {to zna~i da s krajnjom skepsom treba
slu{ati pri~e o podvizima intelektualnih giganata koji mogu smlaviti sanskrit,
ili kineski, vratolomnom brzinom. Kad su Etijambla pitali, prilikom jednog
televizijskog intervjua sedamdesetih godina pro{log veka, koliko jezika zna,
svi su bili zapanjeni odgovorom. Klasi~no obrazovani Etijambl, koji je pored
evropskih jezika znao i kineski, nije morao kriti svoju golemu erudiciju.
Me|utim, odgovorio je, sasvim ozbiljno, da zna samo jedan jezik: francuski.
Etijamblov odgovor krije jednu duboku mudrost koja govori o skrivenoj
prirodi prevodila~kog posla. Istini za volju, prevo|enje ne samo {to je oblik
blagog ludila (recimo, paranoja dru{tveno prihvatljivog intenziteta) ili, mo`da,
nekakva nepatolo{ka verzija bekstva od “mog” jezika (ukoliko je uop{te
mogu}e posedni~ki fantazirati o jeziku), ve} nepatovoreno antiparanoi~ni akt,
koji me definitivno potvr|uje kao subjekt ~ija `ivotna energije nije sputana

iluzornim prostornostima (gore-dole, od ovog do onog jezika, bli`e pravom
zna~enju ili dalje od njega itd.). Mo`da treba zaboraviti da je sama re~
“prevo|enje” prostorna metafora, kao {to i termin “metafora” izni~e iz
primitivne percepcije prostora. Ne, prevo|enje nije {etnja od jezika –
tamo-nazad. U prevodio~evoj svesti “tamo” ne postoji: sve je tu, u
neprekidnom stvarala~kom toku koji budi ~ovekovu memoriju, `ivotnu
energiju i unutarnje duhovno bogatstvo. I tako, kona~no, prevodilac uvi|a da
ne mora da bira izme|u burne sudbine Odiseja i smirene egzistencije pileta
poku}ara, jer prevodilac je i jedno i drugo.
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Zoran Minderovi}, pisac i prevodilac, stalni saradnik Mostova, autor je
dveju knjiga eksperimentalne proze (Intelektohipograf, Blagodeti
ni{tavila) i mnogobrojnih odrednica u ameri~kim enciklopedijama. Na
srpski je sa engleskog preveo knjige Elen Pejgels, Sintije Ozik, Suzan
Sontag, a sa francuskog knjige Julije Kristeve i Klod Levi-Strosa. U
okviru Editors’ Association of Canada anga`ovan je u afirmisanju
francuskog jezika i kulture na ameri~kom kontinentu. Zaposlen je u
izdava~koj ku}i ProQuest, u odseku za kanadske publikacije.
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Milorada Pavi}a

Na ni{anu prevoda Pu{kinovog romana u stihovima, Milorad Pavi}
susre}e svoje najskrovitije junake. U uzavrelom jezgru dvojni~kog
univerzuma roje se fantomi ror{ahovih mrqa, koji }e potom odjeknuti
parajezi~kim pucwem-{vigarom jednako ~uvenog romana-leksikona. Ne
bez naputka nabe|enog ve{ca Martina Zadeke, oni }e (ruski pisac
Pu{kin, wegov junak Owegin i wegov srpski prevodilac) kr~iti sebi
put, ne samo priro|eno dendijevski slave}i `ivot, ve} i postaju}i
`rtve tako shva}enog `ivota. Pavi}ev prevodni solitaire, tako, odaje
prevodioca koji se na{ao u svom svetu...
Kqu~ne re~i: Aleksandar Pu{kin, Milorad Pavi}, Evgenije Owegin,
prevod na srpski, dendizam, Martin Zadeka, snotuma~, dvojnik, barok.
“^italac ~eka na slik ru`e,
pa hajde, {to pre sro~imo ga.”
Kada su me onomad posetili Sveta Litvak i Nikolaj Bajtov,
avangardni umetnici iz Moskve (~iji performansi ukqu~uju i javno
uzajamno bi~evawe do krvi), primetili su na mojoj polici sa kwigama
i srpski prevod Evgenija Owegina. Ustremili su se na wega kao
zagladneli ~uda, i poseli me pod bo~no svetlo sa kwigom u ruci:
“^itajte naglas, od po~etka do kraja”. I tako sam, po ko zna koji put,
pro~itala taj ~udesni prevod, ovoga puta za qubav Drugoga. Moj
periferni vid nije razaznao ba{ sve, ali mo`da je tako i boqe.
Jedna joj noga ukrug plovi
A vrh se druge poda takô...
Najednom skok! I prhnu lako
Kô pero s usta Eolovi’
Sada se pogne, sad izvije
I hitrom nogom nogu bije.

Hipnotisani talasavim jambovima i setnim `enskim rimama, gosti su
se preobrazili u izvo|a~e visoke barokne pantomime. Bio je to,
ponajve}ma, galantni kotiqon, sa grimasama fandanga. Svedo~ili su
istinu Pavi}evog i Pu{kinovog re~nog izdana.
Milorad Pavi} se, naime, svojevremeno i pravovremeno, mudro i
posve}eni~ki, prepustio prevodila~kom posvajawu ovog kultnog
ostvarewa ruske modernosti. Time se, sasvim svesno, stavio u slu`bu
(“prevodila~ka du`nost”) istrajavawa u izazovnom i izaziva~kom
transu svekolike transgresije, uhvativ{i i Pu{kina i sebe na delu
dubinskog preobra`aja.
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Razobru~iv{i, tako, opro{tajno-prelidski, filologa u sebi (u
unutarwem sluhu odjekivao je novi, pu{kinoliki, po~etak), Pavi} se
posvetio prevodu neponovqivo mladala~ki. (Vladimir Nabokov, na
istom zadatku, ophrvan skepsom, ostaje kod nerimovanog engleskog
prevoda, uraslog u neprohodnu puzavicu razlistalih komentara. Bio je
to qubavni dvoboj diskursa, tek na~elno obesmr}en.)
Ali ovo nije traduktolo{ka tema. Ovde je re~ o posebnom sticaju
okolnosti.
Pavi}a ve} u predgovoru odaje nepatvoreno pu{kinijanski,
entuzijasti~ki pristup Re~i. On, za po~etak, suspenduje razliku izme|u
dela i tela i rasvetqava `ivotni put (!) ovog “najboqeg dela najve}eg
ruskog pesnika”. Opisuju}i prevodnu situaciju u trenutku pojave svoga
“prepeva”, Pavi} osnovano i bez la`ne skromnosti, tvrdi da je “u
potpunosti preneo formu Evgenija Owegina na na{ jezik”.
Setimo se da je prevod, ve} po definiciji, izme{ten iz poeti~ke
sada{wosti govora, koju, avaj, mo`e samo da simulira (mo`da su tu
koreni Nabokovqevog nadahnutog odustajawa). Prevod, ma koliko
veran, neute{no ostaje sa ove, druge, uslu`ne, strane originala. U
slu~aju pak Pavi}evog prevoda ostvarena je wihova dubinska,
ontolo{ka (ne usu|ujemo se da ka`emo i metodolo{ka) ravnopravnost.
^itaju}i srpskog Evgenija Owegina mi ~inimo nemogu}e: boravimo u
iskonskom, izvornom versi~ko-jezi~kom poretku koji, teorijski, nije
ponovqiv.
Pavi}ev prevod nam otkriva da postoje tekstovi-ro|aci, da postoje
squbqivawa koja su krvna, blizana~ka, sijamska, i koja se ne daju tek
tako razvr}i. Autorski prokapan, barokno floralan, kada je svaka re~
pupoqak novih zna~ewa u miomirisnom slovesnom pazuhu, ovaj prevod
se stara o neprikosnovenom duhu Pu{kinovog romana u stihovima (koji
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Presta}u i ja mo`da, eto
Da budem pesnik: voqom neba
U mene novi vrag }e u}i
U prozu }u se ja povu}i.
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je slovio kao enciklopedija ruskog `ivota), za~iwu}i, kri{om od svih
a najve}ma od sebe, neki svoj, budu}i, roman-leksikon.
Ovako i ovoliko inspirisan status subjectivus, koji s punim pravom
ma{e zastavom individualnog op{tewa sa izvornikom, rezultuje
autorstvom u punom smislu te re~i. Ipak, kako rubricirati ovaj prevod,
kao bukvalan ili kao slobodan? Jer, osim {to je maksimalno veran, on
je i maksimalno interpretativan. Nalazimo se pred dverima najre|eg
unutarweg hrama, gde obitava prevodio~ev duh izjedna~en sa autorskim.
Govorimo, dakle, o pu{kinijanskom floru Milorada Pavi}a ali i o
pavi}evskom floru Aleksandra Pu{kina...
Flor je ovde ono {to se nalazi izme|u dodira dva tekstualna korpusa,
ponad wihovog qubavni~kog trvewa – ne bez {ikqawa
rusizama-srbizama u nerazdvojnom zagrqaju de-floracije. Ne bez
“nerazlu~nog” “~uvstva” “nebosklona”. Uz doslednu primenu
rusifikovanog oblika poet (mno`ina: poeti), jama~no ne samo radi
lak{eg i ekonomi~nijeg pra}ewa ruske rime. Pod lakom i tankom
koprenom od floret svile, u koju su utkani cvetovi – svetovi... U
naborima tkanine od tkiva gusenice svilopreqe, pro{arane grubo
organskim, digestiranim pa ispqunutim, florifernim triwama... Sa
se}awem na `are}e predivo koje je, za ko{uqe svojoj bra}i divqim
labudovima, isprela Andersenova princeza...
Nisu to tek foni~ki elementi i sredstva ritmizacije, s v e j e tu!
Ontolo{ka zale|ina, tako bitna za intencionalnost pesni~ke slike;
unutra{we rime, te jedva ~ujne vibracije semanti~ke {arenice na nivou
mikronaracije, bodro poentirawe kod pravih intonacija; kona~no,
inkantacija intimnog vokabulara i zbirka duboko li~nih uzmaka, kada
je va`nije ono pre}utano od izgovorenog; zaumni peting dva jezi~ka
mesi{ta-mesiva, usred “trostruko ozvezdanih” ispovednih
samorawavawa.
Jer ne zaboravimo da su se na istom poslu{awu-podvigu trudili
mlado-zreli jo{ floridni, cvetonosni, Owegin, Pu{kin i Pavi}, sva
trojica u predvorju svojih tridesetih. Pu{kinoliki Owegin i Pavi},
oweginoliki Pu{kin i Pavi}, pavi}oliki Owegin i Pu{kin. U
ekstazi svrgavawa mladi}kih idola, u dospevawu do istine listopada.
Duh boldinske jeseni zakovitlao je li{}e u sme|im nijansama nekog
budu}eg predela slikanog ~ajem...
Ne zaboravimo ni to da se Pu{kinova li~nost postavqa izme|u svojih
likova i ~italaca i ~ini sponu izme|u sadr`ine i forme romana.
Upravo tu mogu}nost Pavi} je potom velelepno razvio, stvoriv{i
oblik interaktivnog, nelinearnog {tiva. Nedovr{eni Owegin mogao je
biti inspirator na~elne nedovr{enosti umetni~kog dela, wegove
saborne recepcijske varijabilnosti, koju i Pavi} zagovara.
Prevode}i pak jednu od Pu{kinovih napomena uz Owegina, onu o
prostonarodnom korenskom gra|ewu re~i, Pavi} je zapravo preveo

i
k n j i ` e v n o s t i
s v e t

Sve je, rekosmo, tu. A nadasve osetqivost na neistro{ene lekseme, na
suptilne jezi~ke alatke i alhemijske signature. I pored Prevodio~eve
svesti da je wegov prevod tro{an, kao one beharave triwe, koje se
izda{no, ali ne nasumi~no roje oko plamena originala...
U tom tekstualnom florilegijumu preti nam jedino u`ivawe.
Razgrtawe ro|a~kih kultova Pu{kina i Pavi}a, koji prizivaju
rumenilo u obraze uspavanih lepotica, Rusije i Srbije. Urawawe u
prisno, evokativno leksikolo{ko {arenilo, u izobilnu riznicu rima,
koja se ne libi “po{tanske sprege”, “binskih qudi”, “streqawa
dvogledom”, “smamqivawa i zbirawa” zvukom roga. Tu se mo`e “zagnati
trojku”, “namrznuti kwige”, “i}i ususre}e”, “smo}i `enu”, tu je Moskva
– klekla, `ud – podla, tu se pri~a “o bilom”, to~i cimqanika, “stvara”
pred o~ima.
Pored uspelih neologizama, na delu su (u “nedoku~nom”, “negawivom”,
“trezoumnom” “mimoidu”) i dijalektizmi, i provincijalizmi, i
varvarizmi, pa i ono {to bismo nazvali familijarizmima. Zahtevi
ritma i rime po~esto nala`u arhai~na leksi~ka, morfolo{ka i
sintaksi~ka re{ewa (no}aj, kowic, druzi i nedruzi, borje, `buni,
selske gozbe, selski dani, selska ~ama, vlasuqa, rubac, sawe; dotu`ati,
mniti, pokrhati, dokonati, mahnuti suze; wine pri~e, strica stara,
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................Al’ evo jednog
Prevoda slabog, nedoslednog;
Kopije blede `ivot platna,
Il’ zvu~nog mesta iz Fraj{ica
Kada ga svira u~enica.
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moto svog sopstvenog odnosa prema jeziku: “Ne treba smetati slobodi
na{eg bogatog i lepog jezika”. Ne treba smetati re~ima...
Taj barokni impuls bezuslovno je na izvori{tima stila mnogih pisaca
pro{losti i savremenosti, koji nam neretko nude potragu za
iskonskim, ozdravquju}im sintezama na nivou odnosa
pisac-tekst-~italac.
Junak Pavi}a je lovac na fortunu koji razmi~e velove postawa,
pro~e{qavaju}i u kapsuli vremeplova sve dane tvorevine (a posebno
prvi, kada duh uznet nad bezdanom razdvaja stihove od proze).
Razgledaju}i svet kao kolekciju draguqa, barokni Pavi} nadrasta
granice kwi`evnosti. Barok je Pavi}u prepustio trpezu
najrazli~itijih “medija” (omiqeni pak barokni postulat o `ivotu kao
teatru u~inio je mogu}im i mno{tvo pavi}evskih sub-, supra-, infra-,
meta-, trans- pa i posve “nekulturnih” mistifikacija.
Za taj trik znao je i Pu{kin, daju}i nam Tatjanino francusko pismo u
“neuspelom ruskom prevodu”. Dok ispisuje najlep{e stihove ruskog
jezika, on veli:
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stihom holim). Starovremski flor daju i skra}eni pro{asti oblici:
sti{ô, i{ô, pevô, dopô, gledô, poslu`ivô, met’e.
Paralelno sa pobrojanim sredstvima estetizacije tu je i savremeni
`argon (u kontekstu ironi~ne pavi}evske diglosije javnog i privatnog,
ukqu~uju}i i “nepristojna preterivawa”, koja su spo~itavana i
Pu{kinu: “kriti~ari su tu na{li neuqudnost koju mi ne
prime}ujemo”). Mislimo na re~i kao: cmakawe, cure, dokopati se
kwige, pisnuti, ~variti, di}i umesto ukrasti. I dakako, na penu
{ampawa, “{to nalikuje mnogo ~emu”.
Ima i lepih adaptacija (“na dabrovome ogrta~u”), a tu su i prave
(sinonimske) proteze, na koje se odva`uju samo najsamosvesniji
prevodioci (specijalnost Danila Ki{a!), recimo ona loptasta: “Sir
limbur{ki ~uvena glasa/i lopta zlatnog ananasa”.
Ma koliko neverovatno zvu~alo, oduzimawa i izostavqawa skoro da i
nema. Zato ima permutacije: “I tad }e zalazak moj skroman/Da ispuni
starinski roman; Togda roman na starwj lad/ Zajmet veselwj moj
zakat”. Ima i stilski opravdanog opisnog prevo|ewa (“dvojni dogled”
umesto dvogled), i semanti~ke transpozicije: “]ilibar `uti turskih
lula/}ntarx na trubkah Caregrada”. Tu i tamo dolazi do promene
intonacije, recimo iz odri~ne u upitnu: “Pepeo hladni gde da plane?
Pogas[ij pepel u` ne vspwhnet”.
Frazeologizmi su briqantno prevedeni ako izuzmemo jedan etikecijski
problem, koji ~ak nije ni markiran. Mislimo na stihove “Sve da i ne,
ne ka`e da-s/Ra{irio se takav glas”. To “s” nije puki ortoepski
dodatak zarad rimovawa, ve} skra}enica od “sudar” (gospodin) i
signali{e obligatnu uqudnost pot~iwenih i mla|ih. Ali, Pavi}
izumeva novi, {krgutavi, bonton, wegov prevod se propli}e kroz nos,
usne, zube...
Jagode iz devoja~ke pesme lepo su de{ifrovane kao maline (koje u
izvorniku rastu na grmu, ali su potom dospele u neke ~udnovate,
prevodne, leje). ^italac sluti da je u pitawu zabraweno vo}e.
Susre}emo se, dakle, sa sporadi~nim, starmalim neobuzdanostima, ali
ne i sa opasno{}u od isprazne i ve{ta~ke dekorativnosti.
Pavi}ev prevodni opis pi{toqa pred dvoboj (maq! nabija~! ~anak!
oroz!) odaje prevodioca koji se na{ao u svom svetu. U liku Owegina
presreo ga je sopstveni dvojnik, najskrovitiji fantom iz ror{ahove
mrqe, imago, okriqen u svojoj, pu{kinolikoj, sopstvenosti,
bespovratno uvu~en u davno i tavno vrzin-kolo. “U snove si mi dolazio
i nevi|en si mi bio mio, nebo je mene dalo tebi”. To mrmori Pavi}
koliko i Tatjana. Pavi}, koji na ni{anu prevoda susre}e svoje junake,
haldejske vra~eve i snotuma~e, u{~uvane jezi~kom protekcijom, u
filolo{kim bisagama, u uzavrelom jezgru dvojni~kog univerzuma, koji
}e uskoro odjeknuti parajezi~kim pucwem-{vigarom. Nadneti nad
kwige iz po svetu rasejane |avolske kwi`nice (“grom bo`iji nek ih

sa`e`e”), oni }e (pisac, junak i prevodilac) kr~iti sebi put, ne samo
priro|eno dendijevski vole}i i slave}i `ivot, ve} i postaju}i `rtve
tog istog `ivota. Ne bez naputka nabe|enog ve{ca Martina Zadeke iz
Tatjanine lektire...
Nije li Pavi}eva oniri~ka pri~a Princ Ferdinand ~ita Pu{kina o
tome? O an|eli~nom rodoslovu ubice, o wegovoj snovidnoj hipostazi.
Sve ono bitno i presudno u `ivotu de{ava se kao posledica odsawane
lektire. Stawe bdewa je tek nu`ni i zbrzani predah za tu zamamnu i
stra{nu lan~anu avanturu.
Kwiga koju je Pavi} prepevao, jo{ mnogo puta }e nam, {to javno {to
tajno, izvla~iti sag vremena i prostora ispod nogu. “Le`ao sam na
pesku Mediterana i ni{anio izme|u dva prsta leve noge kao pu{kom
figuru svoje `ene koja je ulazila u more.” Nije li ovo jo{ jedna maska
Pisca, zlatne ribice u moru kwiga? Pro~itamo li nastavak pri~e
Metuzalem, vide}emo da je u woj re~ upravo o pustolovnim
Pu{kinovim rukopisima i nepredvidivim transmutacijama
“neponovqivog zadaha re~i”. U ratnom po`aru dogorevale su kwige...
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Poma`u}i svom mu`u a mom ocu ru`aru, moja majka kombijem prevozi
iz Sente u rodni Sombor poruxbinu od dve hiqade stabqika ru`a,
onda{wem Gradskom zelenilu. Isporuka nije primqena, jer su
stabqike bile pet santimetara kra}e od standardnih. Bez i trenutka
dileme ona odlazi na grobqe, na parcelu ruskih vojnika palih u
Batinskoj bici, i na svaki grob stavqa po jedan grimizni cvet.
Nije li to pavi}evski lepa, iznu|ena preteranost? Pir u vreme kuge.
Moj sin Rastko, student arheologije, iskopava sarmatsko naseqe sa
grupom radnika na potiskom lokalitetu. Svako jutro spremam mu
nadni~arski doru~ak (dve kri{ke hleba, izme|u wih par~e slanine).
Propostiv{i neprime}eno katoli~ku Strasnu nedequ, radnici pomno
prate {ta li doru~kuje mla|ani predradnik na svoj Veliki Petak. Kod
prvog zalogaja zagraja{e: zar slaninu? On zbuweno viri u sendvi~,
rasklapa ga i pokazuje. Bio je premazan marmeladom. “Ima{ dobru
majku”, odlakne svima.
Lep, iznu|en, pavi}evski preobra`aj. Zanos na ivici bezdana.
I kona~no, kad su me pitali, {ta sada prevodim, odgovorila sam: jedan
prastari lova~ki dnevnik iz Afrike. [ta tu ima pavi}evsko? Lovac
na plemenitu divqa~ zove se Arsenije plemeniti Damaskin.
Austrougarski dendi s neobesna`qivo vizantijskim rodoslovom. Za
po~etak i to je dovoqno. Osmehuju nam se neka daleka podnebesja.
Nazovimo to svetlom tugom. Povratkom u Pu{kinov i Pavi}ev zavi~aj.
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Kako nas to onda Pavi}ev opus u~i da `ivimo? Kako wegova re~ postaje
telo?

Izvori:
Pu{kin, Aleksandr (1955). So~ineni‡ v 3 tomah, t. 3, Evgenij Onegin, roman v stihah.
Moskva: “Goslitizdat”.
Pu{kin, Aleksandar (1957). Evgenije Owegin, roman u stihovima (prepevao Milorad
Pavi}). Beograd: “Narodna kwiga”.
Pavi}, Milorad (1957). Evgenije Owegin, roman u stihovima, Predgovor. Beograd:
“Narodna kwiga”.

The Pushkinian fleur of Milorad Pavi}
Summary
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Pavi}’s translational solitaire reveals a translator who has found himself at home. Pavi} meets
his characters at the bulls-eye of the translation, in the most hidden phantoms from a Rorschach
inkblot, in the boiling core of the double universe, which is soon to be sold in a paralingual
crack of the whip of his own lexicon novel. The book Pavi} has translated, many a time will,
openly or secretly (not without clues from the sorcerer and oneiromancer Martin Zadek), pull the
rug of time and space out from under one’s feet. In that sense all what is essential and
determining in life happens as a consequence of reading that continues unfolding in dreams. It
seems that the waking state is merely a necessary, hasty breather in that tempting adventure of
chain reactions…

Draginja Ramadanski je diplomirala i doktorirala na katedri za ruski i ~e{ki
jezik i knji`evnost. Prati, komentari{e i prevodi rusku i ma|arsku
knji`evnu produkciju. Sa ruskog je prevela, izme|u ostalog, dela Fjodora
Sologuba, Marine Cvetajeve, Aleksandra Genisa, Viktora Jerofejeva,
Pavela Krusanova, a s ma|arskog J. Siverija, K. Ladik, I. Konca, J.
Bogdana. Za svoje prevode dobila je nagradu Dru{tva knji`evnika
Vojvodine (2000), Nagradu “Laza Kosti}“ me|unarodnog Salona knjiga u
Novom Sadu (2003), nagradu Udru`enja knji`evnih prevodilaca Srbije
“Milo{ N. \uri}“ (2004), i nagradu “Bosiljak” (2005) za prevodila~ki
doprinos ma|arskoj knji`evnosti.

— Kristijan Ver{ic

—

“To~no – ta~no”
Prevela s nema~kog Olga Kostre{evi}
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Sredinom juna 2008. na Brdu kod Kranja odr`an je samit Evropske unije i
SAD. Centar za {tampu je bio pun {arolikog mno{tva novinara, a EBU
(European Broadcasting Union) je bio, zajedno sa slovena~kom dr`avnom
televizijom, nadle`an za obavljanje tehni~kih poslova. To se odnosilo na
snimljene priloge ali i na prenose u`ivo, gde se mogao videti novinar kao
analiti~ar ili komentator. Za ovaj direktni prenos postavljene su dve kamere
jedna kraj druge. Tim EBU-a, stoga i kamerman, do{li su iz Srbije zbog manjih
tro{kova i, naravno, zbog geografske blizine Slovenije. Ja sam svoj prenos
u`ivo obavljao uporedo sa jednim nema~kim kolegom. Do po~etka emisije
razgovarao sam sa kamermanom. To je ~uo i moj sused koji je rukovodstvu
prenosa dao slede}e obja{njenje. “Ovde nisam sam, pored mene je kolega iz
ORF-a (Austrijska radiotelevizija) koji s kamermanom razgovara slovena~ki.”
Ali to nije bio slovena~ki nego srpski, jer srpski kamerman nije ni znao
slovena~ki.
Ovom kolegi ne treba zameriti nesposobnost da razlikuje srpski od
slovena~kog, jer on je do{ao iz Brisela na Brdo, i to samo da izve{tava.
Me|utim, ovo neznanje nije pojedina~an slu~aj nego je jedan od mnogih
primera koliko je bilo, a i sada je, neznatno znanje mnogih novinara, ali i
politi~ara, a naro~ito svih “ne-Balkanaca” koji su morali i moraju da
izve{tavaju ili odre|uju sudbinu biv{e Jugoslavije. Stoga je neznanje (i
nezainteresovanost) nosilaca odluka za mene tako|e jedan od razloga za krvavi
raspad Titove Jugoslavije. Tako mi je, pre mnogo godina, jedan nekada{nji
austrijski visoki politi~ar ispri~ao kakav je razgovor vodio sa svojim belgijskim
kolegom u Briselu po~etkom 1990-ih godina. Skoro ceo sat se Austrijanac
trudio da Belgijancu objasni zamr{enu situaciju, dok najzad nije bio suo~en sa
stavom: “Jo{ ne razumem taj konflikt, jer ipak svi oni govore jugoslovenski!”
“Kao i vi belgijski”, ironi~no je odgovorio Austrijanac.
“Jugoslovenski” nikad nije postojao u mnogonacionalnoj dr`avi Jugoslaviji, ali
je u pogledu jezika postojala takva politika koja je poku{ala da vodi ra~una o
mno{tvu nacija, a da istovremeno ja~a jedinstvo zemlje. Tako su Slovenci u~ili
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“Granice moga jezika su granice moga sveta”
Ludvig Vitgen{tajn
Logi~ko-filozofski traktat
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slovena~ki, Makedonci makedonski – oba jezika koji se, ipak, sasvim jasno
razlikuju me|usobno ali i od “srpskohrvatskog” ili “hrvatskosrpskog” kojim se
govori u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Crnoj Gori. Srpskohrvatski, koji spada u
grupu takozvanih ju`noslovenskih jezika, bio je tako|e jezik op{tenja u staroj
Jugoslaviji. Ova “lingua franca” jo{ i danas deluje. To se mo`e zapaziti
prilikom susreta Slovenaca i Makedonaca starije generacije, koji se tada slu`e
srpskohrvatskim a ne engleskim jezikom. Ipak, i ovaj jezik op{tenja imao je
svoje posebnosti. Prvo, imao je dva pisma. Hrvati su se slu`ili i slu`e se
latini~nim alfabetom, a Srbi su u~ili i u~e u osnovnim {kolama tako|e }irili~nu
azbuku, i zvani~ne dr`avne publikacije, kao npr. zakoni, u Srbiji se {tampaju
}irili~nim pismom.
Srpskohrvatski – hrvatskosrpski?
Uostalom, u istoriji svog nastanka je ova }irili~na azbuka najdublje povezana
sa Austrijom, jer je otac srpskog knji`evnog jezika Vuk Karad`i} (1787–1864)
bio o`enjen Austrijankom i veliki deo `ivota proveo je u Be~u, gde je i umro.
Tek 1897. godine preneti su njegovi zemni ostaci u Beograd i tu sahranjeni. I
prva srpska gramatika {tampana je u Be~u.
Druga velika razlika le`i u na~inu pisanja koji se odra`ava i na izgovor. Tako,
Hrvati govore ijekavsku, a Srbi ekavsku varijantu; stoga, Hrvati ka`u rijeka ili
svijet, a Srbi reka i svet. Tre}a razlika sastoji se u istorijski poniklom na~inu
izra`avanja i, kod Srba, u velikom uticaju turskih re~i koje su u{le u jezik.
Tako, Hrvati ka`u to~no, kruh, sretno, Srbi ka`u ta~no, hleb i sre}no. Ali Srbi
tako|e ka`u kom{ija (turska re~ za suseda), Hrvati ka`u susjed, re~ koja se
pojavljuje i u drugim slovenskim jezicima. U jednom ud`beniku
srpskohrvatskog jezika naveden je u zagradama svagda i onaj drugi izraz. Tu
se u Uvodu ka`e o srpskohrvatskom jeziku: “Tokom istorije, Zagreb i Beograd
razvijali su se u politi~ke, kulturne i knji`evne centre kojima odgovaraju dve
varijante knji`evnog jezika. Glavna razlika je glasovne vrste i sastoji se u
upotrebi ije– odn. e-dijalekta; pored toga, ima izvesnih razlika u jezi~kom
blagu, na koje se lako navikne na licu mesta.” (SCHMAUS, Alois: “Lehrbuch
der serbokroatischen Sprache”, Max Huber Verlag, Muenchen, 1983.)
Znam iz vlastitog iskustva da je to potpuno ta~no. Ipak, za ovo mora da postoji
spremnost, jer Hrvat do`ivi kao ne{to neprijatno kad neko umesto “dobar tek”
ka`e “prijatno”. Strancu te razlike ve}inom nisu shvatljive, a i po~etnik u
jeziku jo{ nema u pravom smislu re~i sluh za ovo. Kad sam u vi{im razredima
svog gimnazijskog doba neko vreme fakultativno slu{ao “srpskohrvatski”,
radosno sam ispri~ao jednom Hrvatu da u~im srpskohrvatski. Odgovor me je
zbunio: “Taj jezik ne postoji. Postoji samo srpski ili hrvatski.” Verovatno mi se
moglo desiti da to ~ujem i od nekog Srbina. Uprkos tome srpski, hrvatski,
bosanski i crnogorski jezik mogu da shvatim samo kao jedan jezik – neka mi
oproste svi lingvisti – jer ja sam u~io samo “srpski”, a mogu se sporazumevati
svuda i ~itati novine svih tih zemalja. Ipak, neosporno je da svaka dr`ava i
svaki narod mogu da nazivaju svoj jezik onako kako to `eli ve}ina
stanovni{tva. Ali ja sam novinar, nisam lingvista, i u ovom prikazu nije re~ o
lingvistici nego o prakti~nim i politi~kim aspektima pitanja jezika.
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Kao ilustraciju treba ovde ispri~ati dosetku koja kru`i me|u beogradskim
taksistima. Jedan Hrvat se vozi taksijem po Beogradu, na kraju, ho}e da plati i
pita za cenu: “Tri hiljade dinara”, odgovara taksista. “Koliko je to u tisu}ama?”,
pita putnik, koriste}i hrvatsku re~ za hiljadu. “[est tisu}a”, odgovara taksista.
Pri tom, ve} sada valja naglasiti da je pitanje jezika mnogo vi{e od obi~nog
}efa koji se u doti~nim dr`avama koristi tako|e za politi~ko potkusurivanje.
(Tako je, pri~a se, osniva~ hrvatske dr`ave Franjo Tu|man jednom u Hrvatskoj
kritikovan zbog toga {to je nekom zvani~nom prilikom rekao sre}no umesto
sretno.) [tavi{e s ovim su povezani i tro{kovi u kojima ve} sada mora da
u~estvuje evropski poreski obveznik a koji }e, verovatno, jo{ narasti ako
Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija jednom postanu ~lanice
Evropske unije.
Ipak, prvo }emo govoriti o istorijskom razvitku. Dok je politi~ko rukovodstvo
u biv{oj Jugoslaviji svojom politikom u pogledu jezika te`ilo da niveli{e
postoje}e razlike, dotle je, sa raspadom zajedni~ke dr`ave i posle njega,
nastupio suprotan trend. Razdvajanje je ve} bilo nave{}eno, i pri~a se da je
Hrvatska svoje lingviste slala ~ak gradi{tanskim Hrvatima da bi mogla da se
vrati korenima hrvatskog jezika. Naravno, sasvim je ukinuto u~enje }irili~nog
pisma, sa izuzetkom {kola koje poha|a srpska manjina u Hrvatskoj. [to vi{e
vremena bude proteklo od rata, {to se vi{e u~vrsti hrvatska nacija, i {to vi{e
i{~ezne “strah” od neke nove Jugoslavije, to }e neusiljenija postati i upotreba
jezika, svakako, u svakodnevnom `ivotu. Uprkos tome, u birokratiji i kod
protokolarnih slu`bi jo{ se stvara pometnja kad se ~ovek, kao stranac, obrati na
“srpskom”. Tako je, pre nekoliko godina, savezni kancelar Volfgang [isel bio u
poseti Zagrebu. Uve~e je prire|en prijem, na koji, me|utim, nisu pu{tali
novinare, ali je savezni kancelar hteo da razgovara sa mnom. Na ulazu sam
saop{tio ~inovniku iz slu`be bezbednosti da sam dopisnik ORF-a i da savezni
kancelar ho}e da razgovara sa mnom. Posle izvesnog natezanja, jedan
predstavnik austrijske ambasade uspeo je da me uvede u zgradu. Na putu do
kancelara, taj diplomata mi je ispri~ao da mu je jedan ~inovnik iz hrvatskog
protokola pri{ao i sa nevericom rekao: “Napolju je jedan novinar koji tvrdi da
savezni kancelar ho}e s njim da razgovara. Tvrdi da je Austrijanac, ali govori
srpski.”
Takve anegdote oboga}uju `ivot novinara. Ali primer Bosne i Hercegovine
pokazuje koliko katastrofalne za jednu zemlju mogu biti posledice pogre{ne
politike koja se odnosi na jezik. Tamo postoje tri zvani~na jezika: bosanski,
hrvatski i srpski. Ve} sam naziv “bosanski” Hrvati i Srbi u Bosni odbacuju kao
neku vrstu jezi~ke hegemonije. A za ove dve etni~ke grupe je naziv
“bo{nja~ki” prihvatljiv kao naziv jezika kojim govore Bo{njaci, muslimani u
Bosni. Ipak, ako se i ostavi po strani naziv, prakti~ne posledice ima ve} i sâmo
postojanje ta tri takozvana jezika ova tri konstitutivna naroda te dr`ave sa oko
~etiri miliona stanovnika. Zvani~ni tekstovi prevode se na tri jezika i dva pisma
(latinicu i }irilicu), mada se razlike ~esto moraju tra`iti lupom. Naravno, toga
su svesni i politi~ari, birokrate i pravnici sve tri grupe naroda, pa su i u~inili
sve mogu}e da ve{ta~ki stvore razlike. Primer za to je plakat na kojem se mo`e
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pro~itati “izborna komisija” {tampana na bosanskom, srpskom i hrvatskom.
Bosanski se razlikuje od srpskog samo po pismu, a od hrvatskog po tome {to
se za re~ komisija koristi posebna hrvatska re~. To se, naravno, posebno
negativno odra`ava u pravnoj terminologiji, jer dodatno ote`ava stvaranje
prostora jedinstvenog prava. Ovakva politika u pogledu jezika na delu je i kod
me|unarodnih ugovora, kako to pokazuje primer sporazuma o dvostrukom
oporezivanju koji je Bosna i Hercegovina potpisala sa Austrijom 2008. godine.
Taj dokument je pripremljen na pet jezika: na nema~kom, engleskom,
bosanskom, hrvatskom i srpskom. Pri~a se da se jedna stru~na saradnica u
Austriji raspitivala da nije, mo`da, iz Sarajeva pogre{kom u Be~ dva puta
poslata ista varijanta (bosanski/hrvatski). Provera je pokazala samo minimalne
jezi~ke razlike izme|u oba teksta. U takvim slu~ajevima dogovoreno je da se
za tuma~enje ugovora slu`i dokumentom na engleskom jeziku. Na primeru
sporazuma o dvostrukom oporezivanju mo`e se naslutiti koliko je besmisleno
velika proizvodnja dokumenata, jer to {to va`i za Austriju svakako }e va`iti i
za pravne tekstove Evropske unije. Obim zajedni~kih pravnih dokumenata je
oko sto hiljada stranica. Pri tom, ba{ pribli`avanje Evropskoj uniji pokazuje da
Srbija, Bosna i Hercegovina, kao i Crna Gora mogu imati koristi od
zajedni~kog jezika. Pravna dokumenta ve} su prevedena na hrvatski, pa bi
Srbija i Crna Gora mogle to tako|e da upotrebe. Ipak, nije poznato da su ti
prevodi preneti dalje, jer tad bi valjda neko u EU mogao do}i na ideju da
jezike ova ~etiri kandidata za pristup shvati kao jedan jezik. Dosad nisu uspele
ni sve boja`ljivo iskazane inicijative u Briselu da se ove ~etiri dr`ave na putu
ka EU podstaknu na zajedni~ki jezik. Ali to {to je mogu}e u slu~aju Austrije i
Nema~ke, utoliko pre bi trebalo da bude sprovodljivo za biv{u Jugoslaviju da
bi se smanjili tro{kovi i donekle pove}ala efikasnost u Briselu i na Balkanu.
U svakom slu~aju, razdvajanje jezika ne samo da poskupljuje ionako slo`enu
bosansku dr`avnu celinu kojom se te{ko upravlja, nego i ote`ava srastanje tri
etni~ke grupe koje, u osnovi, `ive zajedno samo zato {to su tako htele SAD i
centralne evropske sile krajem rata u Bosni 1995. godine. [kolska nastava
pokazuje koliko je mukotrpno ovo srastanje ~ak i posle vi{e od deset godina po
zavr{etku rata. Istina, Bo{njaci, Hrvati i Srbi u me{ovitim podru~jima sada opet
poha|aju jednu istu {kolu, ali to zajedni{tvo se ~esto ograni~ava na zgradu i na
{kolske odmore. Naravno, nastava je na tri jezika, a i nastavni planovi u
politi~ki posebno osetljivim predmetima su isto tako razdvojeni kao i
ud`benici. [to se ti~e jezika, to izgleda otprilike kao kad bi postojala posebna
jezi~ka nastava za nema~ke u~enike, koji poha|aju {kolu u Austriji, i za
Austrijance, koji poha|aju {kole u Nema~koj. Tako, u Bosni sistem
obrazovanja doprinosi daljem razdvajanju grupa naroda, umesto da ih povezuje
i integri{e. Naravno, mnoge „internacionalne“ organizacije u Bosni svesne su
ovog krajnje sumnjivog stanja. Stoga je me|u njima kru`ila slede}a dosetka:
“[ta je jezik? Dijalekt koji iza sebe ima vojsku.“
Primer Crne Gore pokazuje koliko je ova dosetka umesna, mada tamo tek
formiraju vojne snage. Pored Srbije, Crna Gora je bila jedina dr`ava koja je pre
raspada stare Jugoslavije ve} postojala na svojoj teritoriji. Njen najzna~ajniji
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politi~ar i duhovni vo|a bio je Petar II Petrovi} Njego{, koji je Crnom Gorom
vladao kao „knez-vladika“ od 1830. do 1851. godine. Njegovo delo Gorski
vijenac, ~ije je prvo izdanje {tampano 1847. u Be~u, ubraja se u najzna~ajnija
dela srpske knji`evnosti.
Iako je u Prvom svetskom ratu bila na strani zapadnih sila, Crna Gora je, posle
1918. godine, pripojena Srbiji i i{~ezla je sa mape. Posle 1945. godine, Crna
Gora je postala jedna od republika komunisti~ke Jugoslavije. Veze izme|u
Crne Gore i Srbije toliko su bile jake da je Crna Gora kao jedina od tih
republika ostala sa Srbijom i posle krvavog raspada stare Jugoslavije. [to je
vi{e bledela zvezda Slobodana Milo{evi}a, to je vi{e ja~ao otpor u Crnoj Gori,
i 1998. do{lo je do raskida. Milo \ukanovi}, od 1991. godine predsednik
vlade, uspeo je u unutarstrana~koj borbi za vlast protiv Milo{evi}evih pristalica
i pobedio je sa tankom ve}inom na predsedni~kim izborima 1998. Time je
zapo~elo postepeno politi~ko odvajanje, po~ev od uvo|enja nema~ke marke
kao vlastite valute, kasnije zamenjene evrom, sve do preuzimanja kontrole na
granicama. Po~elo je i bu|enje svesti o vlastitoj istoriji, uz podsticaje dr`ave. U
to se ubraja izdanje vlastitih {kolskih ud`benika, koji su dosada dolazili iz
Srbije. Na granicama su postavljene table s natpisima Republika Crna Gora,
mada ta republika kao dr`ava jo{ nije bila dobila me|unarodno priznanje.
Uprkos svim ovim merama za formiranje nacije, Crna Gora je bila duboko
podeljena u pogledu pitanja odvajanja od Srbije, jer nekih 30 procenata
stanovni{tva smatra sebe delom srpske nacije. Stoga je, posle zavr{etka
Milo{evi}eve ere u Srbiji, najpre do{lo do formiranja dr`avnog saveza Srbije i
Crne Gore, kao nedono{~eta koje je `ivotarilo tri godine i propalo 2006.
Krajem maja 2006. godine, osam godina posle raskida izme|u Milo{evi}a i
\ukanovi}a, na referendumu o nezavisnosti je 55,5% stanovni{tva glasalo za
samostalnost. Time je jedva presko~en onaj cenzus od 55% koji je Evropska
unija odredila za priznavanje nezavisnosti. Osamdeset osam godina posle
pripajanja Srbiji, Crna Gora je vaskrsla kao samostalna dr`ava. Njoj je
potreban bio i nov ustav koji je kona~no izglasan u Skup{tini u Podgorici
oktobra 2007. godine. U najspornije ~lanove Ustava ubraja se odredba o
dr`avnom jeziku, koji je dotada bio srpski jezik. Najzad su zagovornici
nezavisnosti postigli kompromis sa predstavnicima umerene prosrpske
opozicije, te ~lan 13 ( Jezik i pismo ) Ustava ovako glasi:
„Slu`beni jezik u Crnoj Gori je crnogorski jezik. ]irili~no i latini~no pismo su
ravnopravni. U slu`benoj upotrebi su tako|e srpski, bosanski, albanski i
hrvatski jezik.“
Time je Crna Gora na~inila jo{ jedan korak ka formiranju nacije. [to uspe{nija
bude ta dr`ava na putu ka EU i NATO pre svega u odnosu prema Srbiji, to }e
se br`e pove}avati broj onih koji se izja{njavaju kao crnogorska nacija. Pri
tom, Crna Gora sebe ne defini{e kao etni~ku zajednicu nego kao „dr`avu
svojih gra|ana“ (^lan 1 Ustava), svakako i zato da ne bi ugrozila etni~ku
ravnote`u me|u grupama naroda, jer oko 5% stanovni{tva su Albanci i 7% su
Bo{njaci.
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Na prvi pogled, uvo|enje dr`avnog crnogorskog jezika, koji se u svakodnevnoj
upotrebi de facto jo{ manje nego hrvatski razlikuje od srpskog jezika, mo`e
izgledati skurilno. Ipak, ba{ u austrijskom vi|enju nema mesta za nadmenost,
jer samo nekoliko meseci posle propasti Hiljadugodi{nje dr`ave Adolfa Hitlera
iz Gornje Austrije, u septembru 1945. godine, austrijska dr`avna ustanova za
nastavu je nastavni predmet Nema~ki jezik zamenila pojmom „Jezik nastave“.
Ovaj jezik je kasnije u narodnom govoru nazvan „hurdistanski“ i to po
ministru za nastavu Feliksu Hurdesu (1901–1974). Tek 1955. austrijska nastava
se kona~no vratila nastavnom predmetu Nema~ki jezik. O ovoj politici u
pogledu jezika, pre nekoliko godina je Rajsmiler napisao odli~an ~lanak za
“Frankfurter Allgemeine Zeitung”. (J. G. Reissmueller, FAZ, 11. februar 2004.)
I taj prilog ukazuje da procesi formiranja nacije imaju sasvim sli~ne obrasce.
To va`i i za Crnu Goru i Austriju koje su se izdvojile iz „ste~ajne mase“ jedne
ve}e dr`ave. Ali u slu~aju Austrije velike sile su pomagale ovo formiranje
nacije, dok su ga u Crnoj Gori ote`avale, jer EU nije blagonaklono gledala na
odvajanje od Srbije, koje je nolens-volens na kraju prihva}eno.
Ipak, u ovom poglavlju nije re~ o uporednoj studiji formiranja nacije u Austriji
i Crnoj Gori. Nasuprot tome, treba potpuno jasno pokazati da su pitanja jezika
i politika u pogledu jezika najdublje povezani s pitanjima nacionalnog
identiteta (to~no-ta~no). Stoga se borba za nacionalni identitet manifestuje
naro~ito u {kolama, jer su konflikti nacionaliteta upravo tako|e konflikti
jezika. [to je ve}a bliskost me|u jezicima, i {to su neu~vr{}enije ove nacije, to
se o~ito ogor~enije re{avaju ti konflikti. Naravno, to va`i i za biv{u
Jugoslaviju. Ve}ina njenih dr`ava naslednica – uprkos svim stvaranjima
politi~kih mitova – veoma su mlade samostalne nacije. U slu~aju Bosne i
Hercegovine, ~ak se ne mo`e govoriti o nekoj svesti o zajedni~koj dr`avi, jer, u
osnovi, Srbi, Hrvati i Bo{njaci vi{e od deset godina posle rata ne `ive
dobrovoljno u jednoj dr`avi. Stoga }e biti potrebno jo{ neko vreme dok ne
postane potpuna realnost slede}a dosetka, ~ija se radnja odigrava u hotelu
“Holiday Inn” u Sarajevu.
Neposredno posle rata, gost u|e u restoran ovog hotela i naru~i kod kelnera
{olju kafe: “Ho}u kafu“, ka`e gost srpski. Kelner odgovara: “Ne mo`e.“ Gost
pomisli da je kelner, mo`da, protivnik Srba, pa ponovi pitanje hrvatski: “Ho}u
kavu“. Opet kelner ka`e: “Ne mo`e“. Na kraju, gost poku{a i bosanski: „Ho}u
kahvu“. Tad kelner izgubi strpljenje i ka`e: „Gospodine, ba{ me briga da li
ka`ete kafa, kava ili kahva. Nemamo vode!“

Kristijan Ver{ic (Christian Wehrschuetz, 1961, Grac, Austrija) studirao je
pravo i slavistiku na Univerzitetu u Gracu, gde je stekao i titulu magistra.
Od 1984. bavi se novinarstvom i pi{e o problemima iz oblasti spoljne
politike, ekonomije i politi~ke publicistike. Decembra 1999. imenovan je
za {efa kancelarije dopisni{tva ORF-a za Balkan, sa sedi{tem u Beogradu,
a maja 2000. za dopisnika ORF-a. Pored novinarske delatnosti, Kristijan
Ver{ic odr`ao je brojna predavanja u Austriji o situaciji u biv{oj
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Jugoslaviji, a kao moderator vodio je niz diskusija i okruglih stolova
posve}enih temi Balkana.
Kristijan Ver{ic te~no govori engleski, ruski, ukrajinski i srpski jezik,
dobro govori francuski i slovena~ki jezik, pasivno vlada makedonskim
jezikom, i raspola`e elementarnim znanjem albanskog jezika.
Kristijan Ver{ic dobitnik je nagrade “Österreichischer Staatspreis für
publizistische Leistungen im Interesse der Geistigen Landesverteidigung”
(Austrijska dr`avna nagrada za publicisti~ka dostignu}a u interesu
duhovne odbrane zemlje), koju mu je u oktobru 2000. dodelilo austrijsko
Savezno ministarstvo za obrazovanje, nauku i kulturu, i nagrade “Leopold
Kunschak– Pressepreis” (Nagrada za {tampu Leopold Kun{ak), koja mu je
dodeljena u martu 2007.
Tekst je preuzet iz: Christian Wehrschuetz, Im Kreuzfeuer Am Balkan
zwischen Bruessel und Belgrad. Molden Verlag, Wien – Graz –
Klagenfurt, 2009.
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Hronika UKPS

— januar–decembar 2009.

19. maj 2009. – Poqsko ve~e povodom ponovnog objavqivawa kultne
kwige poqskog novinara, pisca, antropologa Ri{arda
Kapu{~inskog Car (“Paideia”, 2009). Qubica Rosi},
prevodilac kwige, docent na Odseku za poqski jezik i
kwi`evnost, oslikala je portret ove retko dinami~ne i
svestrane osobe, omiqene u Poqskoj i u svetu. U razgovoru su
u~estvovali Petar @ivadinovi}, urednik izdava~ke ku}e
Paideia, i Dragan Laki}evi}, filozof.
28–31. maj 2009 – Trideset ~etvrti Beogradski prevodila~ki susreti.
Tokom dva radna dana, 29. i 30. maja dvadeset dvoje u~esnika iz 14
zemaqa: Albanije, Belgije, BiH, Bugarske, Francuske, Hrvatske,
Italije, Makedonije, Nema~ke, Poqske, Rumunije, Rusije, SAD i
[vedske) i iz Srbije (10), te mnogobrojni u~esnici iz samog
Beograda, raspravqali su o temama: Iskustvo prevo|ewa srpske
kwi`evnosti (uz bogate prakti~ne ilustracije gostiju-slavista
koji prevode na{e pisce na strane jezike); Izbor originala –
prevodilac, izdava~, ukus trenutka? (gde se pokazalo da se
prevodioci u raznim zemqama susre}u sa istim okolnostima;
Upotreba tu|ica – gde je granica?; Gre{ke u prevodu; Tuma~ewe i
zna~ewe.
U petak 29. maja u podne, izme|u dveju sesija, u~esnike BEPS
primila je u Skup{tini grada Beograda gradski sekretar za
kulturu Ivana Av`ner. Istog dana uve~e gosti su (u
prostorijama Srpskog PEN centra) prisustvovali sve~anom
uru~ewu Nagrade PEN najboqem stranom prevodiocu – Duwi
Badwevi} (Italija) za 2008, i @eli Georgijevoj (Bugarska) za
2009; u subotu (30. maja), na zavr{etku prepodnevne sesije u
Francuskoj 7, predstavqen je lep primer uspe{ne me|unarodne
prevodila~ke saradwe: srpski tematski broj bugarskog ~asopisa
Panorama, i bugarski tematski broj srpskog ~asopisa Mostovi;
najzad, u nedequ, 31. marta, u~esnici 34. BEPS posetili su
Smederevo (Centar za kulturu, Biblioteka, Muzej, Smederevska
pesni~ka jesen, Tvr|ava, crkva Uspenije Bogorodice, XV vek,
crkva Sveti Georgije, XIX vek, Vila Obrenovi}a), {to je
predstavqalo vrlo upe~atqiv do`ivqaj.

Posle svega, kao kona~ni u~inak susreta i razgovora, ostaje
pro{irena i oboga}ena me|unarodna prevodila~ka
komunikaciona mre`a.
5. jun 2009 – Biserka Raj~i}, prevodilac sa poqskog, odlikovana je
najpresti`nijom poqskom nagradom za prevodila{tvo
“Transatlantik” za 2009. godinu. Nagrada joj je uru~ena na
Drugom kongresu prevodilaca poqske kwi`evnosti, na
sve~anosti u Starom pozori{tu u Krakovu, u prisustvu
ministra kulture Republike Poqske, gradona~elnika Krakova,
direktora Instituta za kwigu, direktora Instituta “Adam
Mickjevi~”, pisaca, umetnika i kulturnih poslenika.
30. jun 2009 – dodeqena je novoustanovqena nagrada “Branko Jeli}” za
najboqi prevod sa francuskog na srpski jezik. Nagradu je
osnovao Francuski kulturni centar u saradwi sa Udru`ewem
kwi`evnih prevodilaca Srbije. Branko Jeli}, po kome je
nagrada dobila ime, bio je jedan od na{ih najuglednijih
romanista i prevodilaca sa francuskog jezika.
Prvi nosilac nagrade u u kategoriji „Ukupno prevodila~ko delo
i prevod kwige“ jednoglasno je postala Vesna Cakeqi}, za
prevod sabrane poezije Leopolda Sedara Sengora Na poziv Rase
od Sabe, u izdawu izdava~ke ku}e “Paideia”.
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7. decembar 2009 – dodeqene nagrade “Milo{ N. \uri}”
Nagradu za prevod proze dobila je Spomenka Kraj~evi} za prevod
romana Vinfrida Georga Zebalda Austerlic sa nema~kog jezika,
u izdawu izdava~ke ku}e “Paideia” iz Beograda.
Nagradu za prevod poezije dobio je Dejan Ili}, za prevod poezije
Filipa @akotea Kukuvija neuk sa francuskog jezika, u izdawu
izdava~ke ku}e Narodna biblioteka „Stevan Prvoven~ani”.
Nagradu za prevod esejistike dobio je Milan Brdar, za prevod
dela Talkota Parsonsa Dru{tveni sistem i drugi ogledi sa
engleskog jezika, u izdawu izdava~ke ku}e “Izdava~ka
kwi`arnica Zorana Stojanovi}a” iz Novog Sada.
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— Geza Beremenji

— Cena zlata
– pija~na igra u tri ~ina –
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— Preveo s ma|arskog Arpad Vicko

LICA
Monori
G|a Monori
Berci
Gomba~ik
Nikolaj
^epi
[kulteti
Tulipan
Tarzan
Marika
Tibor
Dr Ridovi~
Imi
Karola
Kondukterka
Prodavac sveta~kih slika
Dete
1. Detektiv
2. Detektiv
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zatim:
lekar i voza~ hitne pomo}i, kurve, policajci u civilu,
mangupi, pija~ni prodavci, kupci

PRVI ^IN
1. scena
(Unutra{njost velike, zatvorene pija~ne hale no}u, u trenucima pred samu zoru.
Napolju je prole}e. [tand, sklepan od dasaka, poput kakve riznice, krcat je
robom. U zbijenim redovima vise bunde od plemenitog krzna, razni umetni~ki
predmeti svud okolo u neredu – tepisi, slike, sve}njaci, sve {to su ratni
plja~ka{i mogli dopremiti ovamo iz poharanih dvoraca, bogata{kih ku}a.
Troje ~uvaju blago. Monori, ~etrdesetpetogodi{nji trgovac, u ko`nom kaputu,
izvaljen pored `ene; sa strane spava Berci, }opavi pomo}nik, umotan u pli{anu
zavesu. Veoma duboka ti{ina. G|a Monori je usnila neki san, i sad se
probudila. Digne se u sede}i polo`aj, osloba|a se ko`nih kaputa, klekne, krsti
se, moli se onako kako to obi~no ~ini: sklopljenih ruku, uko~ena pogleda
uprtog uvis, vodi nemi dijalog sa nekim ko prebiva veoma visoko. Sada mu se
ba{ zahvaljuje snovi|enju koje je krcato neo~ekivano dobrim znacima.
Zahvalna je i produhovljena. Ubrzo se budi i Monori. Njemu je najpre~e da
pogleda na svoj ru~ni sat. Konstatuje da, izuzetno, ne mora da `uri.)

G\A MONORI: Jesi li ve} i ti budan? [andore? Jesi li budan?
MONORI: Nisam.
G\A MONORI: Samo se ti zavitlavaj. Je l´ ~uje{ i ti ovu ti{inu? [andore? Ni{ta ne

~ujem. Jedino sebe.
Pa je l´ ti nije dosta? (rasejan je, misli na ne{to sasvim drugo,
pripaljuje cigaretu)
G\A MONORI: ^uje{ li ti ovo? Zar je stvarno ovakva ti{ina u gradu? Ili samo
umi{ljam?
MONORI: Jesi li ti ogluvela? Bombarduju. Kako ne ~uje{? Sad je ba{ jedna
velika udarila posred pijace. Slu{aj, ova je pala ta~no na Porembin
{tand! Au!
G\A MONORI: Na tvoju ludu glavu, eto gde je pala. Kakva ti{ina. Kao pred kraj
sveta. Kanda je ve} i bogu dojadilo.
MONORI: Misli{?
G\A MONORI: U}utao je.
MONORI: Misli{?
G\A MONORI: Iskalio je na nama svoj bes, izduvao se, i sad ~eka. Primirio se u
ovom velikom zati{ju i ~eka.
MONORI: Valjda zna {ta radi. (pi{a u nok{ir) I {ta misli{, {ta ~eka?
G\A MONORI: Zar se ti stvarno ni~ega ne boji{?
MONORI: Samo da mi ne stanu poslovi.
G\A MONORI: Tebi je zarada pre~a i od bo`jeg besa?
MONORI: Kakva je razlika? (pauza) Jesi li sanjala ne{to? Ajde. Ka`i sad, kad si
ve} po~ela. [ta sad radi?
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MONORI:

G\A MONORI: Bog? Posmatra nas. Procenjuje nas. Zato je i nastala ovolika ti{ina.

Sada nas bog stavlja na kantar.
(slegne ramenima) [ta bi on mogao da ima od toga?
G\A MONORI: Zanima ga u {ta su se ljudi izmetnuli. Jer ako ni ovo nisu
razumeli...
MONORI: [ta }e onda biti?
G\A MONORI: Onda on vi{e od ovoga ne mo`e da u~ini za nas.
MONORI: Pa }e se preseliti nekud gde je zdravija klima. I ~istiji vazduh. Mo`da
je ova ti{ina i nastala zbog toga {to je on, sa svoje strane, zatvorio
radnju. Fajront. Sjebao je celi svet i onda oti{ao. Ha, Ro`i?
G\A MONORI: Nije oti{ao.
MONORI: Ti valjda zna{.
G\A MONORI: E, vala, znam.
MONORI: Je li? Kako? Srela si ga? (pogleda na sat, i utom zapo~inje novi dan)
No, dobro. Berci! Gomba~ik! (sko~i na noge, navla~i pantalone, okretan
je, hitar, budan) Otvaramo! Ajde, bre, Ro`i, probudi ljude, idemo!
Berci! Gomba~ik!
BERCI: (sedne) Tu sam, ~ika [aco!
MONORI: Gomba~ik!
BERCI: Gomba~ik nije ovde, ~ika [aco.
G\A MONORI: Ja }u da budem u stanu, [andore.
MONORI: ^ekaj! (Berciki) Veli{ da se Gomba~ik nije vratio? Zar nije ovde
prespavao? Nisam li rekao da bude ovde?
BERCI: Sa Tarzanom je jo{ sino} pio.
G\A MONORI: Bi}u u stanu. Treba da skuvam za petoro.
MONORI: Kako za petoro?
G\A MONORI: Za nas i za jo{ troje.
MONORI: Jesi li sanjala ne{to? Goste? Jesi li gluva, `eno?
G\A MONORI: Troje.
MONORI: Marika?
BERCI: Idem ja napolje da pi{am, ~ika [aco.
MONORI: Ne mrdaj! (`eni) Sanjala si da }e nam se Marika danas vratiti? Ro`i!
G\A MONORI: Vrati}e se, i to sa mu`em.
MONORI: A ko je tre}i?
BERCI: ^ika [aco, da ja iza|em, potrebe radi.
G\A MONORI: Mora da }e biti gladni posle onolikog puta. Idem da skuvam ne{to.
MONORI: Mu{ko? @ensko? To ti se nije ukazalo?
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MONORI:

2. scena
G\A MONORI: Ja }u da skuvam ru~ak, a ti otvori radnju. Bo`e! Ima godina dana

kako je nismo videli.

(ulazi mlad, od pijanstva ukru}en momak, nije u stanju ni da govori,
nogavice pantalona su mu okrvavljene)
BERCI: ^ika [aco! Evo Gomba~ika, ~ika [aco!
MONORI: (procenjuje koliko je Gomba~ik ura~unljiv) S kim ste no}as ban~ili?
GOMBA^IK: Vi{e se i ne se}am, ~ika [aco.
BERCI: Sa Tarzanom.
GOMBA^IK: (smesta pori~e) Sa njim sigurno nisam.
G\A MONORI: (upozorava mu`a) Pantalone.
MONORI: (opipa Gomba~ikovu potkolenicu) Ose}a{ li nogu? Ima{ li ovde kakvu
ranu?
GOMBA^IK: (odre~no odmahne)
MONORI: (ispravlja se, sve mu je ve} jasno) Sad }e{ iz ovih stopa da promeni{
pantalone.
GOMBA^IK: Razumem, ~ika [aco. (svla~i okrvavljene, obla~i druge pantalone)
MONORI: Sapleo si se o nekoga, a doti~ni je ba{ krvario. Ili si ga {utnuo.
I{utirao, onako po{teno. [to da ne? ^emu ti noge slu`e? A, Gomba~ik?
GOMBA^IK: Jeste. Slu`e.
MONORI: Ko je krvario? Tarzan? Ili ste vas dvojica...? Sredili ste nekog?
GOMBA^IK: Sada se vi{e ne se}am, ~ika [aco.
MONORI: Kako se ne se}a{, boga ti kurvinskog?
G\A MONORI: Ne psuj, [andore, barem danas nemoj da psuje{!
MONORI? Za{to? [ta je danas?
G\A MONORI: Samo se ti uzdr`avaj!
MONORI: Ali kako, boga mu kurvinskog, kako ovaj kreten ne mo`e da zapamti
~iji je ~ovek. Da mu jebem boga boginog! (u ovom trenutku se vrata
{tanda naglo otvaraju, hrupi unutra desetak ruskih vojnika s oru`jem na
gotovs. Guraju pred sobom Berciku, koji je, u me|uvremenu, zbrisao
napolje da se olak{a)
GOMBA^IK:

3. scena
BERCI: ^ika [aco! ^ika [aco!
G\A MONORI: Vidi ovo.
MONORI: Hej, kamerad! Nji~evo! (Vojnici profesionalno prazne {tand)
G\A MONORI: Da mi ovo nisi pipnuo! (utom umukne, susti`e je mu`evljev

krvni~ki pogled)

Nikolaj. Nikolaj.
G\A MONORI: (vojnicima) Zar vas nije sramota?
MONORI: Nemoj, Ro`i, kô boga te molim. Pusti mene. Nemoj sad da se me{a{.
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(Plja~ka{i pakuju, rade brzo, spretno, ubrzo se {tand sasvim isprazni)

G\A MONORI: To ne diraj! To je Marikina bunda.
MONORI: Ba{ ho}e{ da te ovde ukokaju? Jesi li poludela?
G\A MONORI: Zar vi nemate majke? Ovo je sve {to imamo.
MONORI: Ne vredi to toliko koliko ti misli{. Pusti ih.
G\A MONORI: To je bunda moje k}erke. [ta }e jadna da obu~e? (@ena se `ustro

bori, ruski vojnici se razljute, pritisnu je uza zid)
MONORI: E pa, sad jedi {to si zakuvala, Ro`i.

(Cevi ruskih automata su uprte u g|u Monori. Osetiv{i da joj je kraj, `ena se
preobrazi. Produhovljena lica zuri ispred sebe)
Kamerad! Tovari{i! (Berci se upi{a u pantalone)
(ruski oficir, hrupi unutra) Stoj! (raskop~ava futrolu pi{tolja, ali
odustaje, obi~nim {amarima, udarcima vrhom ~izme re{ava stvar. Za~as
razjuri vojnike koji, be`e}i, grabe jo{ pone{to od zaostale robe)
^EPI: (~vrsta, postarija piljarica, do{la je sa Nikolajem) Svrake ti popile pamet,
Rozalijo?
MONORI:
NIKOLAJ:

(G|a Monori }utke stoji)
(prilazi g|i Monori, umiruju}e, ljubi je, kao da mu je mati, u obraze)
Nu {to? Nu {to? Nji~evo. Nu, Ro`ika. Nu.
^EPI: Nikolaj je do{ao da se oprosti od tebe, Monori.
MONORI: (koji se u po~etku iz razumljivih razloga obradovao oficirovom
dolasku, sad zbog ne~ega postaje jako sumnji~av) Aha.
^EPI: Odlaze za pola sata, idu na zapad.
NIKOLAJ: (grli, ljubi Monorija, zatim ga pogleda duboko u o~i) Aleksandr!
Zbogom. Bog te blagoslovio.
(U me|uvremenu, nekoliko vojnika se vrati, svi posmatraju njih dvojicu)
^EPI: (najavljuje) Sad }e ti Nikolaj u~initi jednu ponudu, Monori.
NIKOLAJ: Obogatio si se na meni, Aleksandr, jak si, lep si, dobro `ivi{. Dobri
poslovi su bili ti i ja. [to smo mi pravedno uzeli od bur`uja, ti si lepo
prodao na pijaci, napola ti i ja.
MONORI: A sad }e{ da uzme{ i moju polovinu.
NIKOLAJ: Samo zbog toga da me ne zaboravi{, Aleksandr. Vidi u moje o~i,
Aleksandr. Hvala jedan drugome. Sad ja idem. Reci hvala. Mo`da }u ja
da umrem u Berlinu. [ta vidi{ ti u moje o~i? Ho}u umreti? [ta vidi{,
Aleksandr? Vidi u moje o~i. Voli{ ti mene, Aleksandr?
MONORI: Jo{ i da te volim, jebote!
^EPI: U~ini}e ti sad jednu ponudu, Monori.
NIKOLAJ: U o~i, Aleksandr. Sve? Ka`e{ sve smo odneli? Ne{to je ostalo, ne{to
je tebi ipak ostalo, Aleksandr, ne? Dijamanti, eto {ta, dijamanti. (mahne
rukom, njegovi ljudi smesta po~inju da pretresaju civile, najdetaljnije
Monorija, ~ak i Nikolaj li~no obra|uje trgovca) Dijamanti. Brilijanti.
Dili-brili-jan~i}i.
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NIKOLAJ:

(preko ramena, ^epiki) [ta je u ovome ponuda? [ta on nudi?
@ivot, Monori.
MONORI: Koknu}e{ me, Nikolaj? To si smislio? Ni onda mi nije ni{ta ostalo,
znaju? E pa, sad me zaista zanima, boga ti maj~inog, ho}e{ li me
koknuti na kraju, gangsteru gospodski.
NIKOLAJ: (podigne s poda jedno zaboravljeno zlatno crkveno raspe}e) Zakuni
se, na raspe}e, da ni{ta nema{.
MONORI: Kunem se.
NIKOLAJ: No, nemoj. Ne ti. Ro`ika. (di`e krst pred `enino lice) Bogom se
zakuni, da nema brilijanata. No. Reci: kunem se bogom da nema
brilijanata. (smeje se)
MONORI: [ta ona zna?
NIKOLAJ: Neka se onda zakune da ne zna.
MONORI: No, gukni ve} jednom. Ne zna{, i gotovo. [ta je onda? (`ena }uti)
Ho}ete da je ubijete, plja~kate je, pretite joj. [ta sad da vam ka`e,
nesretnica? Ne zna ni gde je. Pogledaj je, pa{}e odma´ u nesvest.
NIKOLAJ: (udari u grohotan smeh) Aleksandr, Aleksandr. Sretan si ~ovek, jer mi
se `uri. Ali vrati}u se ja iz Berlina. I ti si moj du`nik. Zato te sad ne}u
ubiti. Vrati}u se, i ti }e{ mi dati. (predaje raspe}e jednom od svojih ljudi
koji `urno izlazi) Poljubi me. Nemoj da me zaboravi{, Aleksandr. (izlazi)
MONORI:
^EPI:

4. scena
(Pauza, Monori gleda ispred sebe, prazan {tand, prazna tezga)
(boja`ljivo pita zami{ljenog gazdu) ^ika [aco! Ni{ta nam nije ostalo,
~ika [aco?
MONORI: Ni{ta.
BERCI: (te{i ga) Bi}emo jo{ mi bogati, ~ika [aco.
MONORI: (sabrav{i se) Kupova}emo. Berci! Najpre }e{ promeniti pantalone.
BERCI: Kako vi ka`ete, ~ika [aco, kako vi ka`ete.
MONORI: A onda }e{ oti}i kod Porembe i kaza}e{ mu da do|e ovamo. ^ekaj.
Neka i Gomba~ik po|e sa tobom.
^EPI: On }e po}i sa mnom. Ku}i.
MONORI: (pre~uje) Zbog toga }ete i}i obojica, jer mi Poremba duguje.
Gomba~ik, ti mo`e{ da bude{ i veoma grub sa Porembom, ali pazi da
mu ni{ta ne slomi{.
GOMBA^IK: Ne brinite, ~ika [aco.
MONORI: (`eni) Ro`i! [ta ~eka{? Idi u stan i kuvaj.
G\A MONORI: Sad jako vodi ra~una, molim te, {ta radi{. Nemoj zaboraviti da
danas... (izlazi)
GOMBA^IK: Recite ve} kevi, ~ika [aco!
MONORI: (^epiki) ^epi, tvoj sin jo{ ove godine radi za mene.
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BERCI:

(Gomba~iku) Hajde, sine, po|i lepo sa mnom. Zna{ {ta }u ti danas
kuvati? Hajde lepo sa mamom.
GOMBA^IK: ^ika [aco!
MONORI: Tvoj sin je spiskao moje novce na kurve i pi}e. Nisam ga prijavio, ali
odavde ne mo`e dok ne odradi te pare. Je li tako, Gomba~ik?
GOMBA^IK: Tako je, ~ika [aco.
^EPI: Ti si jedan eksploatator, eto {ta si, Monori. A na vas eksploatatore }emo
sad da stavimo ta~ku. Ti i ne sanja{ kakav }e ovde novi svet da osvane.
MONORI: (dvojici svojih pomo}nika) Ajmo, tutanj kod Porembe.
^EPI: (Gomba~iku) Pravedni bes naroda }e za~as zbrisati ove eksploatatore. Na
krivoj si strani, sine. U tvom je interesu, sine, da po|e{ sa mnom. Nema
potrebe da strada{ zajedno s klasnim neprijateljem.
GOMBA^IK: ^ika [aco!
^EPI: Zna{ {ta sam rekla da ti spreme u komitetskoj kuhinji?
MONORI: (pomo}nicima) Neka Poremba donese ovamo ono {to mi duguje.
Izgubi}u obraz na pijaci, kupci samo {to ve} nisu navalili, a ne smem da
otvorim dok mi je tezga prazna, nemojte dozvoliti da se obrukam.
Idemo! Tutanj! (gura napolje Berciku koji je u me|uvremenu promenio
pantalone, i Gomba~ika koga je odvojio od majke. ^epiki se utom zavrti
u glavi, sedne na jednu stolicu)
MONORI: Nestalo ti je tableta za srce, ^epi?
^EPI: Od tebe mi ne treba. Da}e meni partija tablete.
MONORI: Dobro, onda popij jednu od tih.
^EPI:

5. scena
(ugledni trgovac, ulazi)
^EPI: No, evo sve`eg novca. Glavni eksploatator. Nije vam jo{ mnogo vremena
preostalo, deriko`e, {akali, strvinari jedni.
[KULTETI: Tetka Gomba~ik! Vi ste jo{ nedavno bili jedna od najspretnijih
piljarica u gradu.
^EPI: Jer sam uvek unapred znala {ta }e biti. A znam i sada. (izlazi)
MONORI: Poludela je.
[KULTETI: Mo`da. (odmeravaju se) Prazan vam je {tand, gospodine Monori.
MONORI: Zarada ne zna za vernost. Imate li {togod?
[KULTETI: Vi }ete sad sklopiti jedan dobar posao sa mnom.
MONORI: Je l´ hitno?
[KULTETI: Sutra odlazim u Ameriku.
MONORI: Onda zna~i prodajete. Nisam u mogu}nosti.
[KULTETI: Na pijaci se pri~a, i verovatno s razlogom, jer ko bi se usudio da
izmisli takvu pri~u, da vi imate ne{to. I to ne bilo {ta.
MONORI: A vi ste u to poverovali?
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[KULTETI:

Dug je put do Amerike, ne bih hteo da se maltretiram sa nekakvim
prtljagom. Prodao bih ne{to {to je stra{no te{ko, ali i stra{no vredno.
(posmatra Monorija, svestan da mu je na{ao slabu ta~ku)
MONORI: Ba{ toliko te{ko? [ta bi to moglo da bude? (zna ve})
[KULTETI: Naj-najte`e. No? Ne{to {to ~oveku daje odgovaraju}i bonitet. [to
pokazuje koliko ko vredi i kakav je. [to vam nikad ne bih prodao da ne
odlazim u Ameriku. No?
MONORI: (oprezno) Vi najbolje znate, gospodine [kulteti. Vi najbolje znate.
[KULTETI: Vi }ete sada sklopiti sa mnom posao svog `ivota. A ja }u na kraju da
pla~em. Plaka}u, ~asna re~.
MONORI: Navratite drugi put. Tovari{i su mi odneli ~ak i ru~ni sat, gospodine
[kulteti. (drugim tonom) Ali, samo zbog vas, napravi}u izuzetak.
[KULTETI: [ta imate?
MONORI: (osvrne se, {apatom) Brilijanti. Moderno bru{eni. Odgovara?
[KULTETI: Poka`ite.
MONORI: Najpre vi.
[KULTETI: Napolju je.
MONORI: (pogleda napolje) Ovamo ste ga doneli? Pred moj {tand?
[KULTETI: Dvadeset ~etvoro karatno.
MONORI: (trudi se da da prikrije uzbu|enje) No, moli}u lepo. No. Ovako ne}e
valjati. Meni je to suvi{e te{ko. No.
[KULTETI: Vi ostajete.
MONORI: Znate, gospodine [kulteti, i ovde su zgodnije male i lake stvari.
Mnogo je vojnika u gradu. U Americi se vojnici dr`e u kasarnama. A
ovde su pu{teni, ima ih svuda. Tamo je tr`i{te: tr`i{te. A ovde imamo –
{ta? Divlji Zapad. Zadr`imo ono {to imamo. Nosite odavde svoju robu.
(okrene le|a [kultetiju)
[KULTETI: [ta biste hteli, gospodine Monori? Da vam ga d`abe ostavim ovde?
[ta ho}ete?
MONORI: Da `ivim.
[KULTETI: (pogleda napolje, vidi ne{to, mahne Monoriju koji tako|e pogleda
napolje, zatim sednu, manirom iskusnih poslovnih ljudi po~inju da {tite
jedan drugome le|a)
[KULTETI:

6. scena
(s lisicama na rukama, uzbu|en, ulazi) ^ika [aco!
MONORI: (daje mu znak rukom da bude miran)

Dobro jutro, gospodine Monori.
Bog ti pomogao, Gabika. Mogu li da ti pomognem?

1. i 2. DETEKTIV:
MONORI:
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BERCI:

^ika [aco! Gospoda su bila kod Porembe kada smo mi stigli.
Jer, Porembu je neko no}as ukokao. Le`ao je u krvi kad smo mi stigli.
MONORI: (detektivima) Ja sam poslao tamo momke, jer mi je Poremba dugovao.
(pauza, Berciki) Zar niste rekli gospodi za{to sam vas poslao?
BERCI: Nismo.
MONORI: (pravi se da se naljutio) Majku vam va{u! (detektivima) Nisu hteli
mene da ume{aju, kakve su budale, razume{, Gabika?
1. DETEKTIV: Kako da ne, ~ika [aco. Vi ste ih tamo poslali, a mi smo ve} bili
tamo. Znate li jo{ ne{to?
MONORI: Ba{ ni{ta. Poremba je bio do gu{e u nevoljama.
2. DETEKTIV: Za{to ste mu onda dali na zajam?
MONORI: Ko ka`e da sam mu dao bilo {ta na zajam? Dugovao mi je.
1. DETEKTIV: Mnogo, ~ika [aco?
MONORI: Ma kakvi! Samo su me no}as Rusi poharali, pa sad bi mi i malo bilo
od velike pomo}i.
1. DETEKTIV: Jasno mi je.
2. DETEKTIV: Meni ba{ i nije.
1. DETEKTIV: Ja }u ti posle objasniti. (Monoriju) Ako biste kojim slu~ajem
doznali ne{to, ~ika [aco. (skida lisice)
MONORI: U tom slu~aju, obavezno ti se javljam, ne brini, Gabika.
2. DETEKTIV: Mi smo zbog toga ovde, jer sada je ve} mir, i treba nastaviti sa
`ivotom. Ali ako nam vi ne pomognete...
BERCI: Ma jasno, to je i u na{em interesu.
1. DETEKTIV: (kolegi) U redu je, idemo sad, objasni}u ti posle o ~emu se radi.
Ajmo.
MONORI: Sve najbolje, Gabika.
1. DETEKTIV: Ljubimruke, ~ika [aco. (odlaze)
MONORI: (pogleda Gomba~ika) Gde si ostavio one pantalone koje si skinuo?
(Gomba~ik di`e odnekud pantalone) Ja }u... (gura pantalone u
bubnjaru) Ti }e{ sad oti}i i prona}i Tarzana, re}i }e{ mu da smesta do|e
ovamo. (tiho) I neka ponese sa sobom ono do ~ega ste no}as do{li. Jer to
je moje. Poremba je meni dugovao, a ne vama. Tarzan }e to razumeti.
GOMBA^IK: Jeste li sigurni, da }e razumeti? [ta ako ne}e?
MONORI: (strogo) Onda }u ja to shvatiti kao da si mu ti lo{e objasnio stvar. I
zna{ li {ta }e onda da bude?
GOMBA^IK: Znam, ~ika [aco. (odlazi)
GOMBA^IK:
BERCI:
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7. scena
Gde smo ono stali, gospodine [kulteti?
[KULTETI: Da je meni te{ko putovati, a vama ostati.
MONORI: I da je te{ko i to {to mi vi prodajete. Ali kupovati treba kada je ponuda
velika.
MONORI:

(s olak{anjem) A prodavati kada je velika potra`nja.
Berci, iza}i }e{ i pomo}i ~oveku gospodina [kultetija da se roba
unese.
BERCI: Idem, ~ika [aco. (polazi, pa zastane) ^ime }emo pazariti?
MONORI: Sa onim {to imamo.
BERCI: (zna~ajno) Sa onim, ~ika [aco?
MONORI: Jesam li te {ta pitao? (Berci izlazi)
[KULTETI:
MONORI:

(Dvojica trgovaca se pogledaju o~i u o~i, po~inje obred poga|anja)
Vi ka`ite cenu.
MONORI: Brilijanti na karat – zlato na te`inu.
[KULTETI: Konkretno.
MONORI: Za jedan karat dve kile. Nadalje, za dva karata na jednom kamenu:
osam kila.
[KULTETI: Mno`ite dakle sa ~etiri? Onda za tri karata trideset i dve.
MONORI: Je li prodato?
[KULTETI: Ljudi smo, `ivimo jedni od drugih.
[KULTETI:

(Tulipan, [kultetijev ~ovek, i Berci, unose te{ku vre}u. Kada spuste teret na
pod, ~uje se zveckanje zlatnih poluga)
Sad ste sa mnom sklopili posao `ivota, to valjda znate.
Jedino vi mo`ete biti zadovoljni.
MONORI: Bio sam jeftin, `eleo sam da vam u~inim zadovoljstvo. Berci!
Isporu~i}e{ robu.
MONORI:

[KULTETI:

(Berci raskop~a pantalone, ~u~ne i snese, poput jajeta, iz debelog creva,
metalnu kapsulu sa dragim kamenjem. Istovremeno, Tulipan otvara vre}u.
Stavlja je na kantar)
(hvale}i Tulipana) Tulipan se jako razume u zlato, u nakit. Stru~njak.
Provalnik?
[KULTETI: Za {ta me vi smatrate?
[KULTETI:
MONORI:

(U me|uvremenu, odvija se stru~na procena i jedne i druge robe. Zlatar
Tulipan stavlja na oko malu lupu, redom ispituje bru{ene brilijante)
Dva karata.
(bele`i olovkom, ra~una) Zna~i osam.
TULIPAN: @u}kast.
MONORI: (popu{ta) Onda sedam kila.
TULIPAN: (razgleda slede}i brilijant) Blauvajs, jednokaratni.
[KULTETI: To je kila. (bio je {irokogrud)
TULIPAN: (podi`e tre}i kamen) Blauvajs, petica.
TULIPAN:
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[KULTETI:

Dobro, samo zato {to je blauvajs, neka bude dvesta trideset. (bio je
galantan) Kakav sam bio?
[KULTETI: Zadovoljan.
MONORI: E, to vam verujem.
TULIPAN: (zna~ajno) Bez 25 santigrama dva karata, ali je ~ist, proziran.
MONORI: Neka i ovaj ide za sedam. Ne znam {ta mi je danas.
TULIPAN: (ispituje najvredniji kamen) Moderno bru{en, bez ijedne trun~ice,
devetnaest karata.
MONORI:

(Mukla ti{ina. [kulteti mahnito ra~una)
MONORI: ({apne mu ne{to na uho)
[KULTETI: Onda smo i svr{ili posô. (pokazuje papir Monoriju, i on mu {apne

ne{to na uho)
(uzima nazad jedan kamen) U tom slu~aju zadr`a}u peticu blauvajs.
Za uspomenu. Berci. Iza}i }e{ i pazi}e{.
BERCI: Razumem, ~ika [aco. (izlazi)
MONORI: Skoro da smo i kvit, gospodine [kulteti. Jedino jo{ ovaj kamen ~ini
diferenciju.
[KULTETI: Imam sjajnu ponudu vizavi te diferencije, gospodine Monori.
MONORI: Stan?
[KULTETI: ^ovek. (pokazuje na Tulipana) O njemu je re~. Dobro bi pro{li sa
njim.
MONORI: Imam dovoljno ljudi. I previ{e.
[KULTETI: Ali ovakvog, stojim vam dobar, nikad ne}ete na}i. Bi}e vam odan.
Do`ivotno je va{.
MONORI: Ba{ vi da me ube|ujete u vrednost ljudskog `ivota? Gospodine
[kulteti!
[KULTETI: Ovaj }e uvek biti va{. I bi}e vam odan kao pas.
MONORI: Takvog ~oveka nema.
[KULTETI: Osim ovog. Ratni zlo~inac. Tra`e ga.
MONORI: No, vodite ga onda odavde. Ovaj mali blauvajs osta}e kod mene. [ta
fali?
[KULTETI: Niste svesni {ta govorite. Ratni zlo~ini nikad ne zastarevaju. A ovaj je
masovni ubica.
MONORI: Ve} sam se pokajao {to sam se uop{te i upustio sa vama u ovaj posao.
Ne treba mi!
[KULTETI: Samo malo strpljenja, gospodine Monori. Ne tra`e njega, ne znaju da
je to on, nekoga su ve} gre{kom obesili umesto njega. Jedino ja znam
njegove grehe i njegov identitet. I on. Preda}u vama njegove grehe i
njegove la`ne papire, i odlazim u Ameriku, a on ostaje ovde sa vama i
sve }e za vas u~initi.
MONORI: Ili }e da me kokne i onda }e biti ~ist kao suza. Ma ajte, molim vas.
Nema koristi od tog posla.

250

d r a m a

MONORI:

(Tulipanu) ´Odi ovamo! (Monoriju) Ja sam ga nazvao Tulipanom, ali
povrh svega {apnu}u vam i njegovo pravo ime. Pogledajte ga. Zlatar je
po struci.
MONORI: (zainteresuje se) Zlatar?
[KULTETI: Da li ste me ve} izvoleli razumeti, gospodine Monori, molim vas? Da
li ste me ve} razumeli?
MONORI: (Tulipanu) Ume{ da izlije{ od zlata ono {to ti ja ka`em? (}utanje je
odgovor)
[KULTETI: “Umem, ~ika [aco.”
TULIPAN: Umem, ~ika [aco.
MONORI: (tutne [kultetiju u ruku do sada zadr`ani blauvajs, dav{i mu time do
znanja da je i ovaj posao sklopljen)
[KULTETI: (spu{ta u unutra{nji d`ep kaputa kapsulu sa dragim kamenjem,
okre}e se Tulipanu) No, Tulipane. Poka`i lepo koliko dr`i{ do svog
novog mesta.
TULIPAN: (uzima u ruke i ljubi Monorijevu nadlanicu. [kulteti se povu~e sa
Monorijem u stranu, {apu}e mu na uho podatke koji terete Tulipana,
predaje mu njegova la`na dokumenta)
BERCI: (proviri kroz od{krinuta vrata) ^ika [aco! ^epika!
^EPI: (ulazi, za njom se provu~e i Berci) Jeste li sklopili dobar posao, Monori?
MONORI: Ma kakvi, jeftino sam dao.
[KULTETI: No, zbogom, idem ja, dok se ne predomislim.
MONORI: (pru`a mu ruku) Samo nemojte sad razglasiti po pijaci koliko sam
popustljiv bio.
[KULTETI: Je l´ me vi smatrate budalom? Meni bi se smejali, kad bi saznali.
Prstom bi pokazivali na mene, gospodine Monori. Preradili ste me,
naseo sam na pri~e. Ne}u u `ivotu oprostiti sebi. U `ivotu. (izlazi) No,
neka vas bog ~uva.
[KULTETI:

8. scena
(^epiki) Zna{ li {ta je tvoj sin opet uradio? Ne}u ni da ti ka`em, samo
bi´ te rastu`io. Vodi ga odavde, ne treba mi, valja}e on tebi i partiji.
Sravni}emo ra~une i neka se nosi. Imam boljeg ~oveka umesto njega.
Berci, da}e{ Tulipanu kaput, tako se zove. Spava}e sa tobom ispod
tezge.
BERCI: Razumem, ~ika [aco. (daje Tulipanu svoj kaput)
^EPI: Nisam zbog sina do{la, Monori.
MONORI: Nego?
^EPI: Imala bih s tobom da prozborim koju re~.
MONORI: Sa eksploatatorom?
^EPI: Po partijskom zadatku.
MONORI: [ta ho}e od mene tvoja partija?
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MONORI:

Sad smo privremeno primorani da pregovaramo sa vama. Jabuke, da li te
zanimaju?
MONORI: Zar je na to spala klasna borba?
^EPI: Pitala sam da li te jabuke zanimaju?
MONORI: Ja se ne bavim vo}em i povr}em.
^EPI: Ti se ovde bavi{ svim i sva~im, Monori. Oti}i }e{ u upravu tr`nice i
uze}e{ obrt i na vo}e i povr}e. Mogao bi da se obogati{ na nama.
Proda}emo ti jabuke.
MONORI: U ~emu je {tos?
^EPI: Predstoje nam izbori. Partiji treba novac za izbornu kampanju.
MONORI: I ti }e{ da mi posreduje{ za komunisti~ke jabuke?
^EPI: Partija poseduje planta`e jabuka. Proda}u ti jabuka koliko ho}e{.
MONORI: Ajde. Mo`da bismo se i mogli nagoditi.
^EPI: Naravno. Novac jo{, za sada, govori.
MONORI: Ali dokle, ^epi?
^EPI: Dok nam komunizam ne osvane. Onda }e biti ukinut kao takav.
MONORI: I kad }e to biti?
^EPI: Uskoro. Pobedi}emo na izborima i onda }emo sprovesti stvar. Kupuje{ li
jabuke?
MONORI: Po ~etiri za kilogram.
^EPI: Pet. (pru`a Monoriju uzorak jabuke)
MONORI: Novac ne poznaje partije. Dobro, po pet. (razgleda jabuku)
Pretpostavljam da ti zna{ ne{to. Hitno mi po{alji nekoliko stotina kila, ja
}u srediti papire. (U me|uvremenu ulaze Gomba~ik i Tarzan, podvoda~
u ko`nom mantilu, u pratnji dve kurve)
TARZAN: Ljubimruke, ~ika [aco. Gud morning.
MONORI: Gomba~ik! Po}i }e{ sa materom, na}i }e{ prevoz, utovari}ete,
dopremi}ete jabuke na tezgu (daje mu novac), otvaramo, prodava}emo
jabuke. Ovaj ovde je Tulipan. Pove{}ete ga na utovar, istovar. Berci, i}i
}e{ da izvadi{ obrt (daje mu novac) od sada radimo i sa vo}em i
povr}em. Otvaramo! Jeste li ~uli? Otvaramo! (vi~e) Neka se zna na
pijaci:
Monori otvara! Ovamo, ovamo, `ene, navalite, jabuke, sve`e, zdrave
jabuke! (Gomba~ik, ^epi, Tulipan, Berci, izlaze)
^EPI:
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9. scena
(Di`u se s treskom da{~ani poklopci prednjeg dela {tanda, ukazuje se prizor
velike pijace: tezge, kupci, prodavci, sti`u ve} i jabuke, do sada ve} poznata i
neka nova lica istovaruju robu sa kolica, sla`u drvene gajbe, izvr}u na tezgu
vo}e, povr}e, dopremaju nove sanduke, na vrh piramida od crvenih jabuka,
isti~u tablice sa cenom. Berci, Tulipan i Gomba~ik ve} i mere jabuke, kupci
stoje u redu. U ovu gungulu sti`e g|a Monori, donosi ru~ak u porcijama.

Mnogi je pozdravljaju: “Ljubimruke, tetka Ro`i”, “Dobar dan, Ro`ika”, dok
ona klimanjem glave otpozdravlja i, ugledav{i mu`a, stane. Bi}e svedok
slede}e scene: Monori u prvom slobodnom trenutku zgrabi Tarzana za revere
kaputa i nimalo ne`no ga povu~e u stranu. Dve kurve slede u stopu svog
za{titnika.)
MONORI: Re}i }u ti ne{to, Tarzane.
TARZAN: Do{ao sam, ~ika [aco.
MONORI: Sre}a tvoja {to si do{ao.
TARZAN: Poveo sam i dve kurve. Ako bi vam se prohtelo.
MONORI: Jezik za zube, sad ja lajem, velik je sad ovde promet. Sve mi je

poznato, nemoj ni poku{ati da porekne{, od Gomba~ika znam {ta ste vas
dvojica no}as uradili.
TARZAN: Gomba~ik nije takav da bi laprdao uokolo.
MONORI: Ali pantalone su mu bile takve. A na pantalonama je imao Porembinu
krv, i detektivi su do{li pravo kod mene.
TARZAN: Ali ~ika [aca nije ~ovek koji bi stvar prosledio.
MONORI: Naravno da nije. Nisam takav, ako si ti takav.
TARZAN: [ta biste hteli da prosledim, samo mi recite.
MONORI: Poru~io sam ti to po Gomba~iku. Ho}u da mi preda{ sve {to ste uzeli
od Porembe, eto {ta ho}u. Jer to pripada meni, s obzirom na to da je
Poremba bio moj navodad`ija. Jesi li to znao?
TARZAN: Gomba~ik je taj koji je to trebalo da zna.
MONORI: Sad i ti zna{. I sad ve} obojica znamo sve. I sad }e{ mi dati ono {to je
moje.
TARZAN: Stvar je sre|ena. Bar nas dvojica da budemo kvit.
MONORI: Je l´ to ovo ispod kaputa? Onda }emo se sad lepo zagrliti.
(Zagrle se, Monori spretno preuzima ispod {irokog Tarzanovog kaputa jedan
ceger krcat nakitom, zlatnim lan~i}ima, nau{nicama, narukvicama i skriva ga
ispod svog mantila. Zatim potap{e mladi}a po obrazima)
I ako vam zatreba kurva, onda, ~ika [aco, znate. (prenese polako
pogled na g|u Monori) Tetka Ro`i ne}e imati ni{ta protiv, mu{karci
smo. Je l´ tako? Ljubimruke, tetka Ro`i.
G\A MONORI: (mu`u) Evo ru~ka, [andore. (odmeri obe kurve) Cela pijaca bulji u
ove ovde. Koja }e po{tena `ena da se zaustavi pred ovom tezgom da
pazari? Pa }e{ mo}i sam da pojede{ ove jabuke. Na to ne pomi{lja{,
[andore?
MONORI: I te kako, potpuno si u pravu!
TARZAN: Ma pustite, molim vas, one su sa mnom, ja od njih `ivim, znaju to svi
na pijaci. Uvek ih vodim sa sobom za slu~aj da stvari lo{e krenu, jer kad
stvari lo{e krenu, ja samo pogledam na `ensku i odma´ se smirim. Kad
je `enska sa mnom, nikoga se ne bojim, a bez njih sam obi~no kukavno
siro~e, takav sam, {ta mogu, no, meni su `enske potrebne kô vazduh,
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TARZAN:

zato sam ih i poveo sa sobom, nemojte se ljutiti, tetka Ro`i. Dobro? Ako
ve} ~ika [aci ne smetaju.
MONORI: No, ho}e{ li ih ve} jednom odvesti?
TARZAN: Ol rajt, ol rajt. Uve~e mo`ete da me na|ete znate ve} gde, ako bi vam
jo{ {togod ustrebalo. (odlazi sa `enama)
10. scena
(supruzi) [ta ima za ru~ak? (podi`e poklopac, zaviri u {erpu) Jesi li
nabavila novac? (preuzima sve`anj nov~anica)
1. KUPAC (s one strane tezge) Po{to jabuka?
MONORI: Dvanaest. Jeftino, zar ne? (dok jede, izme|u dva zalogaja, vi~e)
Ovamo, ovamo, `ene, `ene, jabuke, jabuke, jabuke, sad ih kupujte,
poludeo na~isto onaj ko ih prodaje, toliko ih jeftino daje! Jabuke,
jabuke, jabuke! Tulipane! Obrati pa`nju na gospo|u! Berci, obrati
pa`nju na Tulipana, vidim vam ruke. Ro`i, iza|i i ti, preuzmi kantar,
pazi na... (podigav{i pogled na `enu, zastane mu zalogaj u grlu, g|a
Monori ~udno pilji u jednu ta~ku. Monori polako i sam okre}e pogled u
tom pravcu. Usred pija~ne vreve, izme|u dva te{ka kofera stoji jedna
mlada `ena i gleda u njih. I trgovac se zaprepasti) Pazi, bogati.
BERCI: Marika! ^ika [aco, je l´ to na{a Marika?
G\A MONORI: Bo`e! Marika.
MONORI: Grofica. [ta stoji{ tamo? Hej!
G\A MONORI: Nije valjda bolesna? (bra~ni par pohrli sa {tanda, grle krhku
devojku)
MARIKA: Tata. Mama. Mama. Tata. (pla~e)
G\A MONORI: Jesi li dobro? Jesi li dobro?
MARIKA: Jesam. Dobro sam.
G\A MONORI: Nisi ispavana? Nisi spavala?
MONORI: Gde si sve do sada bila? Da ti ~ujem glas, hej.
G\A MONORI: Klecaju ti kolena. [ta se desilo? Znam da se ne{to desilo sa tobom.
Hajde, reci mami.
MONORI: Gde si bila godinu i po dana, da ~ujem.
MARIKA: [ta ste me spopali, ba{ ste grubi. I nemoj vikati, tata, glava mi se
raspada. Molim vas, mama, po{tedite me, tata, molim te.
PIJA^ANI: (skupe se oko njih) Je l´ vam je to }erka, gospodine Monori? Zdravo,
Marika. Vidi, pa ovo je Marika. Ba{ se promenila. Ni{ta se nije
promenila.
MONORI: (dobacuje im) Da, to mi je }erka. Stigla je. Ja sam je poslao u
inostranstvo, dok ne pro|e front. Donela je robu. Dobro, dobro.
(supruzi) Idite ve} na {tand, ~uje{ li? (vode devojku na {tand, ponev{i i
njene kofere)
MONORI: Gde si zapravo bila godinu i po dana?
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MONORI:

U Be~u, tata. Joj, pa {ta onda? [ta fali? Samo nemojte sad po~eti da
me grdite.
G\A MONORI: Za{to ba{ u Be~u, za{to tako daleko?
MARIKA: Nije ba{ tako daleko.
MONORI: Da je od tebe zavisilo, oti{la bi ti jo{ dalje, je li?
MARIKA: Tamo nas je sustigao front. Joj, kako ne mo`ete da shvatite. Ba{ sam
se toga bojala, jedva sam se i nakanila da do|em, jer sam unapred znala
da }ete odma´ biti takvi. Odma´ sam znala da }ete me odma´ spopasti.
G\A MONORI: Od ~ega se boji{, sad si kod ku}e. Gde si mu`a ostavila?
MONORI: Tibor te je ostavio? Meni mo`e{ slobodno da ka`e{ ako te je ostavio.
Nema veze. Na}i }emo drugog.
MARIKA: Tu je i Tibor.
MONORI: Gde je?
MARIKA: Na }o{ku Lujzine ulice.
MONORI: [ta tamo radi? (svojim ljudima) Ajde, radimo, pazite na tezgu.
MARIKA: ^eka. Rekla sam mu da }u ja po}i napred. Da ne vidi kako }ete vi
ovde...
MONORI: Za{to? [ta nam fali? Jesmo li leprozni?
G\A MONORI: Kad ste stigli?
MARIKA: Ju~e.
MONORI: Ju~e? I onda...? (`ena ga jednim gestom ruke u}utka)
MARIKA: Pe{a~ili smo od Be~a sve dovde... (zamre joj glas)
MONORI: Pa?
G\A MONORI: Pusti je. (Mariki, slute}i neko zlo) Sad reci ono {to ti je na umu.
Sad reci, jer kasnije }e ti biti jo{ gore. Reci, sunce moje.
MARIKA: Stvar je u tome... Joj, kad je tata ovde, onda ne znam. Kad me tako
gleda.
MONORI: Kako te gledam? [ta sad, da iskopam sebi o~i? Gledam. Naravno da
gledam. Zato su mi o~i. Mislim, stvarno.
G\A MONORI: Za{to nisi odmah do{la ku}i?
MARIKA: Zar se ve} nijedna no} ne mo`e... (menja ton) Ju~e...
G\A MONORI: [ta je ju~e bilo?
MARIKA: Kad smo stigli do predgra|a Pe{te... Zapravo jo{ na putu... pukao je...
G\A MONORI: Ko je pukao?
MARIKA: Vodenjak.
MONORI: [ta?
G\A MONORI: Po~ela si da se pora|a{? Na putu?
MONORI: Ukraj puta?
MARIKA: Rusi su nas prebacili u bolnicu. Kamionom.
G\A MONORI: Mati bo`ja, presvetla Bogorodice, sveta Ano, pomozi. Reci da nije
istina. A dete?
MARIKA: Rodilo se pred zoru. (pla~e)
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MARIKA:

G\A MONORI: (sebi) Danas pred zoru.

Je l´ mu{ko? Je l´ mu{ko?
G\A MONORI: Je l´ `ivo? Je l´ `ivo?
MARIKA: (kroz pla~) Za{to ne bi bilo `ivo?
G\A MONORI: Je li zdravo?
MARIKA: Jedino mi je bilo jako te{ko da ga rodim. Ve} sam od muke pomi{ljala
na to da sko~im kroz prozor, vikala sam da }u sko~iti, a doktor se
smejao, soba u kojoj sam se pora|ala bila je u prizemlju.
MONORI: Je l´ mu{ko?
MARIKA: Imre.
G\A MONORI: Imika! Gde je?
MARIKA: Eno ga sa ocem, tu na }o{ku.
MONORI: Mu{ko! Jeste li ~uli? Mu{ko! Dobio sam sina! Stigla mi je }erka! Kod
mene kupujte, ljudi! ]erka mi se porodila! Rodila je de~aka! Vi samo
merite, merite! (istr~i napolje, prima ~estitke, jurca ukrug, sipa pi}e u
~a{e, grli prolaznike, ple{e, poskakuje)
G\A MONORI: Nisi gladna?
MARIKA: Sa~uvaj bo`e, mama. Povra}a mi se.
G\A MONORI: Mora da ste mnogo gladovali.
MARIKA: Jesmo, mama.
G\A MONORI: Zar se ne raduje{ svome detetu?
MARIKA: Kako se ne bi´ radovala?
G\A MONORI: I tamo je bilo bombardovanja, je li?
MARIKA: Jeste.
G\A MONORI: Jesu li vas oplja~kali?
MARIKA: Jednom.
G\A MONORI: Nemci? Rusi?
MARIKA: Civili.
G\A MONORI: Jesu li te silovali?
MARIKA: Nismo vozom putovali. A Tibor mi je zagaravio lice.
G\A MONORI: Idemo po Tibora. I po dete.
MARIKA: Po{alji nekog po njih.
G\A MONORI: Ja }u. Ipak je tvoj mu`. Imike. (`urno odlazi)
MONORI:

11. scena
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(Monori se sav uspaljen vra}a na {tand)
(svojim ljudima) Obratite pa`nju na gospo|u! (Mariki) Mater ti je
oti{la po njih. Dobro je u~inila (ugleda ^epiku kako se pribli`ava u
dru{tvu trojice zloslutnih tipova) Hej, koga to vidim? Jesi li ~ula vest,
^epi?

MONORI:

Ljubimruke, tetka ^epi.
Zlo je, Monori.
MONORI: Pa da. Sada nema{ samo ti sina, je li, ^epi?
^EPI: Prevario si me. Nas. Zna{ li {ta je AVO? E pa, to su ovi momci. Udarna
pesnica partije. Morali smo preduzeti ovu posetu, jer si prevario partiju.
MONORI: Ja prevario partiju? Ja, koji sam bio obziran prema vama? Ne samo
obziran, nego krajnje popustljiv? U `ivotu nisam bio po{teniji. Tako mi
bog pomogao.
^EPI: Pusti sad boga, uskoro ga ionako ne}e biti. Dao si nam pet za kilogram.
MONORI: Ta~no.
^EPI: A prodaje{ ih po dvanaest.
MONORI: Po koliko ho}u, zar ne? Ako ima ko da ih kupi.
^EPI: To je prevelika dobit za tebe, premala za nas. Pa smo se predomislili.
Kupova}e{ ih po jedanaest, i mo`e{ da ih prodaje{ za dvanaest. Kad da
svratim po razliku?
MONORI: I ti i ja imamo papire o sklopljenom poslu, ^epi. Nigde ne pi{e po
koliko smem da prodajem. Pi{e samo to, ^epi, da si mi prodala po pet.
Nemoj da me zajebava{. Jesi li zaboravila da posluje{? [ta onda tra`i{
na pijaci?
MARIKA:
^EPI:

(Ona trojica u ^epinoj pratnji prisko~e, zavrnu Monoriju ruku na le|a,
i{amaraju ga, Tulipan }utke prilazi, izvu~e no` i zabode ga u jednog od
crnokaputa{a)
Stop! Stop! Da izra~unamo.
[ta, Monori?
MONORI: Pa razliku. Tvoj zahtev je opravdan, ^epi, plati}u. Osam hiljada i
trista. Dobro, osam hiljada i {esto. Osam hiljada i {esto, u redu. (broji
novac) Osam hiljada {esto.
^EPI: (pokazuju}i na Tulipana) Ovaj tvoj ~ovek je povredio na{eg ~oveka.
Pove{}emo ga sa sobom.
MONORI: ^ekaj, ~ekaj, ~ekaj, ~ekaj. On je nov kod mene. Koliko staje da ga ne
povedete? Znate li {ta sam dao za njega?
^EPI: Mi smo zaboravili da poslujemo, dobro si malo pre rekao, Monori. (vode
Tulipana)
MONORI: Pa zar partiji nisu potrebne pare za izbore? Hej!
^EPI: Ovaj je digao ruku na nas. Partiji je pre~a njena ~ast od novca. To dobro
zapamti, Monori.
MONORI: Dakle, ono {to je moje, to je tvoje, a ono {to je tvoje to se mene ne
ti~e – je l´ to ka`ete? (pokazuju}i sve`anj nov~anica) Je l´ to za vas
posao?
^EPI: (i ona poka`e sve`anj nov~anica) Je l´ se isplatilo, Monori? Je l´ ti se
isplatila lekcija za ovoliko? Da ni poslova vi{e ne}e biti? (vode
Tulipana)
MONORI:

257

d r a m a

^EPI:

I te kako. Tulipane! Izvadi}u te ja, ne brini! Kuda ga vodite? (odgovor
mu sledi u vidu jo{ jednog udarca, zatetura se, pada na zemlju) Ne{to
mi je slomljeno. Majku im kurvinsku.
GOMBA^IK: Sta}ete vi na noge. U to sam ube|en.
MONORI:

12. scena
(Poslednji udarac bio je previ{e jak. Trgovac je ostao na zemlji. Gomba~ik i
Berci ga podi`u na noge)
(te{ko di{e, pozlilo mu je) Ne{to mi je slomljeno. Majku im kurvinsku.
Jesi li sad video? Jesi li video, tata, {ta si opet uradio? Ja to ne mogu
podneti, nemam nerve za to, tata.
MONORI: Dobro je, grofice, nemoj samo da cmizdri{. Gomba~iku mali, vrati se
sad lepo svojoj materi, majku ti jebem, dosta mi je Gomba~ika za ceo
`ivot.
GOMBA^IK: Osta}u sa vama. Znate dobro, ~ika [aco, da me ba{ briga za ceo
svet, a pogotovo za kevu.
MONORI: Samo mi nevolje tovari{ na vrat.
GOMBA^IK: Koliko vremena ~inim sve, i samo za vas, je l´ tako?
MONORI: Nisi ni no}as bio tamo gde sam ti rekao da bude{, ve} si se navadio na
krv, postao si pravi krvolok, a i to za {ta, nikakvu korist nisi imao.
GOMBA^IK: Nikakvu, jer ve~ito vama uterujem od{tetu.
MARIKA: Prestanite da se derete, tata, molim te, dosta vi{e!
BERCI: (Gomba~iku) Nisi nam vi{e potreban, Gomba~ik, i gotovo.
MONORI: Tvoja suluda mati, ona mi ne treba, zbog tebe mi visi ovde stalno za
vratom.
GOMBA^IK: Ne brine moja keva za mene. Ona se zanima samo za vas. Jesam li
se ja od jutros obogatio ni iz ~ega?
MONORI: (pogleda ga, shvata o ~emu je re~) No, ide{ sad, Gomba~ik, dove{}e{
mi lekara. Doktora Ridovi~a.
BERCI: Ne zna on ni gde da ga tra`i.
GOMBA^IK: Ja ne znam doktora Ridovi~a? (odjuri)
BERCI: Naravno. Njega znaju svi.
MONORI:
MARIKA:

13. scena
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(Dolazi g|a Monori guraju}i pred sobom de~ja kolica, pored nje Tibor sa
koferom)
Zdravo [aco. [ta ti se desilo?
MONORI: Istovarivali, a nisam vi{e tako mlad. Zdravo Tibore. Poka`i mi dete.
Lepo dete. Koliko? (smeje se, ali od muke) De~ak?
TIBOR: Pa naravno da je de~ak. U mojoj porodici ra|aju se isklju~ivo de~aci.
TIBOR:

Slu{aj, za{to dozvoljava{ sebi da te `ene ostavljaju da ih ~eka{ na
kojekakvim }o{kovima?
TIBOR: Zna{ kakve su. Nisam hteo komplikacije. Tvoja }erka je insistirala.
Mislila je da te se bojim.
MONORI: Pa {to se toga ti~e, pobegli ste, u tome nije bilo gre{ke.
TIBOR: Od nas dvoje ja sam bio taj koji je hteo da se vrati. Jedva nam je ne{to
ostalo.
MONORI: Evo ti ne{to para. Jeste li umorni? Idite u stan pa se naspavajte. Jer ja
sada ovde imam posla.
TIBOR: Neka se Marika odmori sa detetom, a ja bih malo da pro{vrljam gradom.
^im potro{im pare, vrati}u se. (smeje se i Monori, prijateljski lupi zeta
posred le|a)
MONORI: Nemoj ti mnogo da mi se skita{, i}i }e{ tamo gde ti ja budem rekao.
Izaberite sebi nekakav stan. ^ekaj. Da ti dam ~ime }e{ da ga kupi{.
(pretura po kesama ispod tezge)
G\A MONORI: (Mariki) [ta sad ho}e ova prepredena zmija od tvog mu`a?
MARIKA: Otkud ja da znam?
MONORI:

(Monori izvla~i ceger sa nakitom koji je malo~as dobio od Tarzana, stavlja ga
ispred Tibora)
(zaprepa{}en, pilji u dragocenosti) Ovo...
Zahvati. Koliko ti stane u {aku, mo`e{ da nosi{. Kupi svojoj porodici
stan.
MARIKA: Ma ajde, tata. Za{to to ne da{ meni?
TIBOR: Jer sam ja ovde mu{ko, ti brini o detetu.
MONORI: To je posao me|u nama mu{karcima. Ne daj se, Tibore. Ajde. (Tibor
podi`e svoju ruku s ra{irenim prstima)
MONORI: Ima{ prili~no velike ruke. Koliko god mo`e{. (Tibor zagrabi, pa di`e
ruku. Vise zlatni lan~i}i, narukvice, mora i drugom rukom da se
ispomogne, da bi sve to {to br`e strpao u d`ep sakoa)
MARIKA: Tata! Zna{ li ti uop{te {ta radi{?
MONORI: (ne skida o~i sa zeta) Kupi veliki stan. Za ovo mo`e{ da kupi{ jako
veliki stan.
TIBOR: Ne brini, [aco.
MONORI: I budi pametan. Ajde.
MARIKA: (stane ispred mu`a) Za{to nisi najpre mene pitao? Tata!
MONORI: (Tiboru) Dakle, ti ve} ide{? Da vidi{ {ta se mo`e uraditi?
TIBOR: (pogleda u svoju `enu, zatim je odgurne) Odma´ se vra}am.
MONORI: (Mariki) Ide samo da vam na|e stan. Dotle se ti malo odmori, k}eri
moja.
TIBOR: Odmaraj.
TIBOR:
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MONORI:

(opet se ispre~i pred mu`em i, gledaju}i ga pravo u o~i, govori ocu)
Tata, bila sam godinu dana sa njim u inostranstvu. Ja ga poznajem. Ovaj
se vi{e ne}e vratiti.
TIBOR: (smeje se)
MARIKA: Toliko sam se smrzavala u Be~u, samo jednom sam mogla malo da se
ogrejem, kada je jedna velika zgrada preko puta pogo|ena za vreme
bombardovanja, pa se zapalila, jer nisam imala ni {ta da obu~em, ovaj je
prodao i moj kaput, samo da bi imao za cigarete.
G\A MONORI: On je otac tvog deteta. Ipak.
MARIKA: Tata, ti si dobar trgovac. Ovakvom ne mo`e{ poveriti toliku vrednost.
MONORI: Ima tu i pravih bisera. Ogromna vrednost, Tibore. Idi i kupi stan.
TIBOR: (fino odgurne `enu) No, }ao. (`urno ode)
MARIKA: Ovoga vi{e ne}emo videti. Tata! Ti nisi normalan, tata!
G\A MONORI: Pusti ga, sad je ve} svejedno.
MARIKA: Da li se tati ne{to desilo, dok nisam bila kod ku}e? Sa glavom?
G\A MONORI: Uvek je bio takav.
MARIKA: Ma kakvi. Poludeo je.
G\A MONORI: Nije.
MARIKA: Ovom ~oveku? Ja to ne razumem.
G\A MONORI: Zato mu je i dao. Ba{ zato.
MARIKA: Za{to?
G\A MONORI: Pa da se ne vrati. Zato.
MONORI: (preuzima iz `eninog naru~ja detence, budu}i da ga je malopre kupio,
i gleda ga) Mu{ko. Mu{ko. (iznenada oseti bol, zanese se) Ro`i! Uzmi
dete.
G\A MONORI: (preuzima dete, Mariki) Da nije gladan?
MARIKA: Iju, bo`e dragi, kako ne bi bio.
G\A MONORI: Ima{ li mleka? Treba ga krstiti. Jo{ danas.
MARIKA:

14. scena
(mlad ~ovek, ulazi sa doktorskom torbom)
GOMBA^IK: ^ika [aco, evo doktora Ridovi~a.
BERCI: No, lepo.
MONORI: Ovaj nije taj.
DR RIDOVI^: Ja sam njegov sin.
MONORI: A meni treba tvoj otac.
DR RIDOVI^: Moj otac ne mo`e da do|e. I ja sam lekar. Mora}ete se zadovoljiti
sa mnom, gospodine Monori.
MONORI: Doktor Ridovi~ ima sina?
DR RIDOVI^: Sad sam diplomirao u unutra{njosti. Udahnite.
MONORI: Imam i ja jednog sina. Marika, predstavi se gospodinu doktoru.
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DR RIDOVI^:

GOMBA^IK: ({apatom) Pokupili su doktora Ridovi~a.
MONORI: A! (osvrne se) AVO?
DR RIDOVI^: Udahnite. ({apatom) Ni{ta ne pitajte.
TULIPAN: (jedva se dr`e}i na nogama, prikrivaju}i rukama od batina

raskrvavljeno, podbulo lice, ulazi)

MONORI: No, evo ga, pregledaj i ovog. Dobro {to si do{ao. Kako se zove{?
DR RIDOVI^: Miklo{. Doktor Miklo{ Ridovi~. Molim vode. (Berci donosi vodu u

lavoru)

MONORI: I ovoga su oni priveli.
DR RIDOVI^: (pogleda u Tulipanovo lice) Bio bih presretan kada bi mi vratili oca

makar i u ovakvom stanju.
GOMBA^IK: ^ika [aco. Jesam li odradio svoj dug? Ja bi´ sad ipak oti{ao od vas.
MONORI: Jesi li dosta nau~io od mene, mali Gomba~ik?
GOMBA^IK: Keva mi ne da mira. Ima za mene jednu ponudu. Bolju.
MONORI: Je li? I od moje bolju? Slu{aj! Sve {to vidi{ na ovom svetu, pogledaj
dobro, sve, sve je to delo trgovaca. Vojnici su se izludovali, pa su oti{li,
sretan im put. Sada pamet stupa na scenu. Sila novca. A snaga uma je
novac. Ne treba nam vi{e krvi. Kapito? Izem ti kefalo. (smeje se) Tek
sad }emo po~eti da `ivimo kô lordovi. Kapito? Ha? (vi~e) Jabuke!
Kupite jabuke!
15. scena
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(Monori na sav glas uzvikuje svoje slogane kojima `eli da privu~e mu{terije.
Pijaca se {iri, ~itav svet je na prodaju, svi kupuju i svi prodaju u posleratnom
histeri~nom bu|enju. Ulazi ~ovek koji prodaje gramofonske plo~e, prekriven
omotima plo~a, sa {e{irom od omota plo~a, sladoled`ija, sodad`ija, prodavci
cigareta, sitne galanterije, suvog leda, pertli, krpari, perjari, prodavac no`eva,
sa debelim zavojem oko vrata, promukao, mangupi, deca, prosjaci, nosa~i,
{ibicari itd.)

DRUGI ^IN
1. scena
([est godina kasnije. Stan Monorijevih, soba i kuhinja u neposrednom
susedstvu pijace, ~ak se ~uje i pija~na graja. U sobi {irok bra~ni krevet i
Detetov divan, orman, ogledalo, sveta~ka slika, krpare na da{~anom podu,
nekoliko vre}a robe oslonjeno o zid. U kuhinji sto, stolice, ~esma, lavor,
{tednjak, vezeni zidni prekriva~, sanduk za drva. Dete se na podu igra sa
vojskom olovnih vojnika obojenih `ivim bojama. S vremena na vreme se
zaka{lje. Berci sedi pored njega na jednoj {amlici, ispru`iv{i uko~enu, kljastu
nogu. Peva)
“Preko sedam mora i planina,
prostire se zemlja Amerika.
Kauboji konje ja{u,
devojkama namigaju,
predivna je zemlja Amerika.
Preko sedam mora i planina,
svaki momak svoj revolver ima.
O{tro oko, brzu ruku,
niko ne pra{ta zlotvoru,
predivna je zemlja Amerika.”
pri~a) Jednom, jo{ posle prvog rata, tvoj deda nabavi odnekud neko
bra{no, kad bra{na uop{te nije bilo, a narod gladovao. Ali, nabavio je
tako mnogo, da je od toga snabdeo ~ak tri velike pekare. I jo{ mu
preostalo ne{to da proda stalnim mu{terijama, po dve-tri kile, ali ispod
tezge, jer tada je za to sledila smrtna kazna, jerbo se strate{ka roba nije
smela prodavati na crno. Gradom je upravljala vojska, oficiri, dakle.
Elem, dobije jednog dana tvoj deda poziv da se tad i tad, ujutro u osam
javi u tu i tu kasarnu. Neko ga je prijavio zbog bra{na, ~ovek uvek ima
svoje dobro~initelje. No, {ta da radi? @ivot je u pitanju. Slu{a{?
DETE: Slu{am. @ivot je u pitanju.
BERCI: Jutro je, ve} je poslednji ~as da po|e u kasarnu, a ne zna da li da izvadi
sve pare iz d`epa, je li, sasvim je mogu}e da se nikad ne vrati. Pa onda
pomisli da }e ipak biti bolje ako stavi jo{ novaca u d`ep. A u kasarni, u
nekoj kancelariji sedi neki kapetan. Pred njim na stolu gomile spisa o
crnom bra{nu. Sve su znali. “Hu, {to je ovde hladno, gospodine
kapetane – ka`e mu tvoj deda – ho}ete da se smrznem?” “Nesta{ica je
ogreva, gospodine Monori, ~ime da vam zagrejem kancelariju, Monori?”
Na to tvoj deda: “Pa, ovim spisima.” Pogleda ga kapetan. “Za koliko?”
“Pet hiljada pengova” – ka`e mu tvoj deda. “No, znate {ta? Polo`ite
ovde na sto pet hiljada, strpajte spise u pe}, potpalite, pocepajte poziv, i
be`ite odavde, ali ako vas jo{ jednom uhvatim, ja }u vas svojeru~no
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BERCI:

obesiti, Monori.” Tako je i bilo, a na vratima, u odlasku, ka`e mu jo{
tvoj deda: “Gospodine kapetane, a {ta da bude sa ona tri pekara, njima je
poziv glasio za pola devet?” “Sa~ekajte ih pred kapijom, i vratite ih
ku}i.” Dolaze pekari na kapiju. Tresu se od straha. “[ta je bilo, Monori,
{ta je bilo, Monori?” “Zlo je, gospodo. Za trideset hiljada bismo se
mogli ratosiljati bede, ali toliko novaca nema na zemljinoj kugli.” “Ja }u
prilo`iti deset hiljada, gospodine Monori, i ja }u deset, i ja }u deset”.
“Dajte mi onda va{e pozive.” Popne se tvoj deda do zavoja na
stepeni{tu, tamo lepo pocepa pozive, pa se vrati: “Stvar je sre|ena.”
“Bog vas po`iveo, gospodine Monori.” Tako je tvoj deda zaradio za pola
sata dvadeset pet hiljada. Slu{a{?
DETE: Slu{am. Dvadeset pet hiljada.
BERCI: Za pola sata. (peva) “Preko sedam mora i planina...” A jednom je tvoj
deda, zamisli samo...
TULIPAN: (ulazi sa dve, do vrha pune papirne kese)
BERCI: Ko je tebe zvao?
TULIPAN: (bez ijedne re~i prospe na pod nove koli~ine olovnih vojnika iz kesa)
BERCI: [ta }e bre detetu toliko olovnih vojnika? Nema vi{e mesta od njih u
stanu. Prestani ve}, bre, da ih pravi{. I evo, opet nema~ki soldat,
ma|arski domobran, pa je l´ zna{ da su ovi sad zabranjeni, mogli bismo
svi da nagrabusimo. Ni ~ika [aciku ne razumem, a on ba{ nikad nije
voleo vojnike.
TULIPAN: Zato {to ti nikad nisi bio vojnik.
BERCI: Ja? Ja nisam bio vojnik? Ja sam ti ratni vojni invalid! Jeste. Na Pijavi,
na So~i, “pa~e soldati, pa~e soldati” – vikale su Talijanke i mahale:
“pa~e soldati”. A mi smo samo mar{irali. (Dete ka{lje) Do|i samo
ovamo. Da nema{ temperaturu, dete? (spu{ta dlan na Detetovo ~elo. I
Tulipan pru`i ruku prema Detetu, ali se Berci obrecne na njega) Mi~i tu
tvoju olovnu ruku. Nije ti ni{ta, Imi. Jednom su ti dedu Rusi ukebali na
ulici i ubacili ga u jednu jako-jako duga~ku kolonu, da ga odvedu u
Sibir, gde li, na kraj sveta. ^im su ga ubacili u kolonu, odma´ on
pogleda {ta ima kod sebe. Ni{ta, samo pola kutije cigareta. Uzeo on te
cigarete, dokopao se ruba kolone, tutnuo ih stra`aru u ruke i iza{ao iz
reda. Kad se sa }o{ka osvrnuo, video je da su nekog drugog ukebali i
gurnuli na njegovo mesto, jerbo su morali da imaju ta~no brojno stanje.
Iz toga sledi pouka da uvek mora{ imati ne{to kod sebe.

BERCI:

hoh{tapleraju. (uzima Dete u krilo, i ^epi mu tepa)
Kada ve} druga~ije ~ovek i ne mo`e da ostane u `ivotu. @ivot je borba,
tetka Ro`i. Stragl of lajf, kako bi D`ek London rekao.
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2. scena

G\A MONORI: Nije valjda. D`ek London, je li? Ba{ D`ek London. Ajde,

pospremite ovo i napolje na {tand, Monori vam je poru~io.
(lice joj ima neobi~an izraz, sanjala~ki, nosi crninu, u `alosti je) No,
idem sad. Mu`u nemoj kazati, da sam bila ovde.
G\A MONORI: Ovi }e mu ionako re}i. I nemoj misliti da te Monori ne `ali. Ba{ je
jutros rekao: “Sirota ^epi, ne bih joj to nikad po`eleo” – to je rekao.
^EPI: Znam da ti nikad ne la`e{, Ro`i...
G\A MONORI: Misli{ da se radujemo tvojoj `alosti, to misli{?
^EPI: Ti ne...
G\A MONORI: Ni on. R|av je ~ovek, ali ima i on unuka.
^EPI: Ja vi{e nemam.
G\A MONORI: Da}e bog jo{, ima vremena. Tvoj sin je jak, zdrav momak. Bo`e,
^epi, ne treba uvek da se merimo i upore|ujemo.
^EPI: Svi to rade.
G\A MONORI: Ja ne. Ni sa kim.
^EPI: Ali i ti `ivi{ samo u ovom svetu.
G\A MONORI: Ja ne. Ja ne `ivim ovde, ja ne `elim ovo, zna{ dobro. Ne ovaj svet.
Ja ne `ivim ovo. Ja sam ~ula re~ `ivoga boga kako iz ognja progovara.
(jedan grozan ka{alj ponovo spopadne Dete, po~inje da se gu{i, da se
trza u bakinom krilu. Odrasli se preneraze, stoje kao oduzeti. Napad ne
popu{ta, Dete se opru`i na podu, o~ito se gu{i, nema vazduha)
BERCI: Da mu nije zapelo ne{to u grlu?
G\A MONORI: [ta ste mu uradili? (nagne se iznad Deteta, lupa ga po le|ima,
ka{alj se naglo prekine)
^EPI: To je to bilo. Je li zelen u licu?
G\A MONORI: [ta? (Tulipanu) Zva}e{ Monorija. (Tulipan izlazi) Imi! Imika! Ka`i
ne{to, sunce bakino. Vode. (Dete po~inje ponovo da ka{lje)
^EPI: Ne vodu. Ne vodu.
BERCI: Ja ga ni pipnuo nisam. Je l´ difterija?
^EPI: Je li ve} zelen u licu?
G\A MONORI: (^epiki) Zar je tako bilo i tvome unuku? Kakav je to ton. Je li tako
bilo?
^EPI: Da li mu je zelena ko`a?
G\A MONORI: Crvena je. Stra{no crvena.
^EPI: Na kraju }e biti zelena.
G\A MONORI: [ta? [ta?
^EPI: To je sad epidemija. (op{ta panika)
G\A MONORI: Onda... O, bo`e. [ta ho}e{? Dobri, dragi bo`e. (privu~e sebi na
grudi izmu~eno dete) An|elu moj. An|el~i}u. Dragi moj an|ele. [ta
ho}e{ od nas? [ta si naumio? Zar grehom ka`njava{ greh?
BERCI: Treba zatvoriti {tand. Idem. ^ika [aco!
G\A MONORI: Ide ve}. Zovi hitnu pomo}. (^epiki) Da pozove Berci hitnu
pomo}?
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^EPI:

^EPI:

Ne. To ne. Hitnu pomo} nikako.

G\A MONORI: Berci! Pozovi hitnu pomo}. Tr~i. Vode!
^EPI:

Ne vode!

G\A MONORI: Gu{i se. Kako je sa va{im bilo? Je l´ isto? Presvetla bogorodice, o,

majko bo`ja, samo sad nemoj da me napusti{. Samo ovaj jedini put
nemoj da nas napusti{...
3. scena
(Upada Monori, za njim Tulipan. Zajedno sa ^epikom, trgovac po~inje da
drmusa Dete)
(Berciki) Ho}emo li sutra otvoriti?
Idemo da zatvorimo.
TULIPAN: Ne}e ovde sutra biti otvaranja.
BERCI: Sve dok ima robe, bi}emo i otvoreni.
TULIPAN: ^ak i ako Dete umre?
BERCI: Ne}e umreti.
TULIPAN: Difterija je u pitanju. A to ovde ne mogu da le~e. To svi tvrde na
pijaci, pitaj koga ho}e{. Prema tome, ako je difterija u pitanju, nema mu
spasa. I ^epikino unu~e je tako oti{lo, sada ga sahranjuju.
BERCI: Ovaj mali ne}e umreti.
TULIPAN: Ali ako ipak umre?
BERCI: ^ika [aco!
MONORI: (di`e pogleda sa Deteta) Radi}e{ ono {to ti ka`em. ^uje{?
BERCI: Da pozovem hitnu, ~ika [aco?
MONORI: Tulipane. Dr`i `eton. Telefonira}e{ po hitnu pomo}. Tutanj. (Tulipan
odlazi)
^EPI: Monori.
MONORI: (tiho) Ku{. Berci! Pozva}e{ Tarzana. Neka do|e sa svojim kolima.
Ne}e{ mu ni{ta re}i {ta se de{ava. Ionako ve} zna. Onaj ko bude pre
stigao, vozi}e malog u bolnicu.
BERCI: Razumem, ~ika [aco. (`urno od{epa)
G\A MONORI: Dragi moj bo`e. Ne razumem tvoje namere, ali }u ih skru{eno
prihvatiti. Bo`e moj.
MONORI: Majku mu kurvinsku. ^epi! Okreni se. Pazi, gledam te, bude{ li se
okrenula, iskopa}u ti o~i (dok ^epi okre}e le|a, Monori prilazi ormanu,
otvara vrata, pri tome govori) Sad mi reci {ta si htela.
^EPI: (za svaki slu~aj, prekriv{i o~i dlanovima) Nemoj dopustiti da ga odvezu
kola hitne pomo}i, tamo }e ga smesta dokraj~iti. Bi}e svr{eno sa njim.
Priveza}e mu na palac ceduljicu sa brojem i prene}e ga u mrtva~nicu.
Nema u zemlji injekcije za ovu bolest. Bila sam u toj ledari. Le`e tamo
mrtva deca, uredno numerisana, poslagana na pocinkovanim stolovima.
TULIPAN:
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BERCI:

I moje unu~e me|u njima. Hladna, malena tela. A u licu su zelena, jer se
krv zaustavila.
MONORI: Operisa}e ga.
^EPI: Ne}e. Jer ako umre na operaciji, oni bi bili odgovorni. Hodaju pod belim
maskama, ne gledaju te, niti imaju bilo {ta u o~ima, jer su ve} sve
zaboravili, i jer samo to i ho}e.
MONORI: [ta? (vadi iz ormana zlatnu polugu, trpa je u d`ep, proverava, da li
^epi viri)
^EPI: Zaboraviti sve. To ho}e. Svim svojim bi}em te`e zaboravu. Takvi su tamo
svi u bolnici. Bar da nisam ni ja odvezla tamo svoje unu~e.
MONORI: Pogledaj me u o~i. Sad se raduje{? Raduje{ se?
^EPI: Za {ta me ti smatra{?
MONORI: Idi. Zovi ga.
^EPI: Koga?
MONORI: Doktora Ridovi~a. Mikija. I njega. Neka smesta do|e ovamo. (Dete
po~inje ponovo da ka{lje, g|a Monori ga prigrli, ljulju{ka)
^EPI: Da mu ne ka`em {ta je u pitanju?
MONORI: Ka`i mu da je meni jako pozlilo. Jako. Da mi je jako lo{e. (^epi
odlazi) (Monori ugleda Tarzana na vratima i odmah zgrabi Dete,
spreman da po|e)
4. scena
(Tarzan ulazi u pratnji jedne kondukterke, svoje aktuelne `ivotne saputnice,
govori bez prekida, u jednom dahu, ~esto pogledavaju}i `enu, tra`e}i od nje
ohrabrenje)
Gledajte, ~ika [aco, ja u potpunosti razumem to {to vi ho}ete {to br`e
da prevezete dete u bolnicu, ali ja }u vam re}i onako kako jeste: ja moja
kola ne dam. Difterija je zarazna, zarazi}e mi auto, ili {ta ja znam,
sedi{ta, a vi znate i sami da ja radim sa tim kolima bez dozvole, a sa
zara`enim kolima bi´ pao svakome u o~i, a sa vlastima imam i ovako
dosta sranja, znate i vi u kakvom svetu `ivimo, ne bi´ da navu~em sebi
za vrat nove neprilike i zbog kola i zbog va{eg unuka, jer ova bolest je
takva da i ne treba sa njom i}i u bolnicu, nego se treba pomoliti bogu, ja
ionako `urim, prevozim ne{to na crno u Celdemek, radim i danju i no}u,
nemam vremena za tako ne{to, nemojte me uvla~iti u nevolju, ~ika
[aco...
MONORI: (jedno vreme samo stoji, s Detetovim telom na rukama, zatim ga
polako spusti na divan, i `ivotinjskom hitrinom se baci na Tarzana, sve
{krgu}u}i zubima svali ga na pod, po~inje da ga rukama davi)
G\A MONORI: [andore. [andore.
TARZAN: ^ika [aco. ^ika [aco. ^ika... Idemo. Okej. Okej.
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TARZAN:

(vi~e, tr~kara ukrug, poskakuje u mestu) Ubi}e ga. Ubico. Ubico.
Ubi}e ga. Ubi}e mi mu`a. Ubica. Upomo}, ubistvo! (Dete ponovo
po~inje da hrop}e. Monori vadi sve`anj nov~anica iz d`epa, pokazuje ga
Tarzanu)
G\A MONORI: (Detetu) Joj, bo`e, bo`e. Najlep{i moj an|ele. An|ele moj. An|ele
moj. Najdra`i moj an|el~i}u.
MONORI: Ku{. Da te vi{e nisam ~uo.
G\A MONORI: An|ele moj, an|ele moj, slatki moj mali an|ele. Dragi moj an|ele.
MONORI: Rekao sam: ku{. Nije an|eo. Jo{ nije an|eo, niti }e biti an|eo. Ovo
dete je moje. Nije an|eo, on pripada meni. I osta}e moj, u to ne treba
niko da sumnja.
G\A MONORI: Zbog tebe }e da umre. Jer ovako govori{. Koliko visoko ceni{
sebe? Navu}i }e{ bo`ji bes na sebe.
MONORI: Serem ja na boga. Ovako ne{to da mi priredi. Ti! I ti si u dosluhu sa
njim! I ti bi htela da umre, je li? Dobro bi bilo, a? Da se pretvori u
an|ela. Njegova nevina du{a bi se na{la pored samog boga, a ti bi im se
molila odavde, odozdo, i sve bi bilo tako lepo, tako dobrostivo, tako
an|eosko! I onaj kurvinski bog bi bio lep{i. I on!
G\A MONORI: ]uti! Ti }e{ ubiti ovo dete, zlotvore. Seje{ nesre}u oko sebe.
Pogledaj ve} jednom, na {ta li~i{. Mali si i zao, niko i ni{ta. Bezbo`nik.
Slepac. Gramzivac. Idolopoklonik. Zlato, krv. Ponizi se jednom pred
njim. Pred njegovom beskrajnom dobrotom. @ivi{ u opseni, srlja{ u
propast, i ho}e{ i ovo dete da povu~e{ sa sobom. Da ga zadr`i{ na
ovome svetu. Koji je pokvaren do sr`i. Da bi stradao zajedno sa tim
gre{nim i zlim svetom.
MONORI: Onda je najbolje da nam ga bog uzme. Je li? E pa, ne dam ga! Dete je
moje! Ne}u vam ga dati.
G\A MONORI: Dete pripada bogu. Ja ga ne}u dati vama. Ljudi. (na trenutak-dva
uko~eno zure jedno u drugo; g|a Monori ugleda ne{to u mu`evljevim
o~ima, i zaprepa{}ena, poput kakvog predskazanja, izusti) Bo`e! Ti }e{
da skon~a{ kao pas.
MONORI: (keze}i se) Vide}emo. Jo{ }emo videti. A vide}emo i to, kako }e{ ti da
skon~a{. (istrgne Detetovo nemo}no telo iz `eninih ruku, jer pristi`e
nova grupa)
KONDUKTERKA:

5. scena
(namestiv{i na nos i usta masku od gaze koja mu je visila
oko vrata, prilazi Detetu. Za njim sa nosilima stupaju dvojica sanitaraca
u belim mantilima, tako|e pod maskama. Lekar hitne pomo}i na brzinu
pregleda bolesnika, uzima telo od Monorija i predaje ga sanitarcima
koji ga grubo izvrnu na nosila) Dobar dan `elimo. Gde je? To je, zna~i?
Jeste, to je. Tako je. (vadi mali notes iz d`epa) Kako se dete zove?
MONORI: Imre Valko.
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LEKAR HITNE POMO]I:

LEKAR HITNE POMO]I: (zapisuje, pru`a cedulju jednom od sanitaraca)
MONORI: Kuda ga nosite?
LEKAR HITNE POMO]I: Moramo ga izolovati. Ovo dete je dobilo difteriju.

Epidemija je u pitanju, moli}u lepo. Vi }ete ostati ovde.
MONORI: Ne. Vidite, ne mislim za d`abe.
LEKAR HITNE POMO]I: Ovo sad nema veze sa novcem, moli}u lepo. Kad je
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epidemija, postoje stroge uredbe.
G\A MONORI: [andore, ne daj ga. (kasnije) [andore, ne diraj ga.
MONORI: (povu~e lekara malo u stranu) Je l´ ga nosite u mrtva~nicu? (daje mu
sve`anj nov~anica)
LEKAR HITNE POMO]I: Izolova}emo ga. Roditelji }e biti obave{teni. Prisustvo
~lanova porodice je zabranjeno. (ponovo dobija novac) Umro je.
Razumete, {ta sam rekao?
MONORI: Razumem. A tamo je hladno. Tamo gde ga nosite. (daje lekaru novac)
LEKAR HITNE POMO]I: ({apatom) Jako hladno.
MONORI: Onda ga nemojte tamo nositi. (ponovo daje novac)
LEKAR HITNE POMO]I: Mi smo pozvani. Sve je ovo sad ve} zvani~no evidentirano,
molim vas.
MONORI: A da odvezete nekog drugog umesto njega? (daje novac)
LEKAR HITNE POMO]I: Jeste li razumeli, {ta sam rekao? Dete je umrlo. Ja se u to
veoma dobro razumem. Treba ga staviti na hladno, raspadanje je ve}
po~elo. Razumete li vi mene?
MONORI: Kako da ne, gospodine doktore. Kako da ne. Tarzane!
TARZAN: (o{amu}ene glave sedi na podu) Izvolite, ~ika [aco.
MONORI: Po}i }e{ sa njima u bolnicu.
TARZAN: Razumem, ~ika [aco.
MONORI: (lekaru hitne pomo}i) Koliko vam to do|e?
LEKAR HITNE POMO]I: (uzima ostatak novca) Nosite ovog povre|enog.
MONORI: (uzima Dete, lekar dijagnosticira Tarzana dok se ovaj penje na nosila)
LEKAR HITNE POMO]I: Ovde boli?
TARZAN: Jezivo. (obra}a se kondukterki) Pogledaj me. Pogledaj me. Ovde na
mene. Dobro je. Sada je ve} bolje.
LEKAR HITNE POMO]I: (deklamuje ne{to na latinskom)
1. SANITARAC: A dete?
LEKAR HITNE POMO]I: Po njega }e do}i drugi. Moje sau~e{}e. (odlaze,
istovremeno sti`e ^epi sa doktorom Ridovi~em)
TARZAN: (kondukterki, dok ga iznose) Je li da }e{ po}i sa mnom? Ho}u da te
vidim.
6. scena
MONORI: (pola`e Dete na sto)
G\A MONORI: (bezglasno se moli bogu)

(stetoskopom tra`i kucanje srca) Ne vredi. Ni{ta. ({apatom) Umro
je, gospodine Monori.
MONORI: Onda }e{ i ti da umre{. Jesi li razmeo? Jesi li razmeo?
DR RIDOVI^: Mnogo stotina dece je umrlo ovog meseca, odnela ih je epidemija.
Nema vakcine. Ne dozvoljavaju uvoz, jer je sa Zapada. Ovaj re`im je
strpao i mog oca u zatvor, jer je navodno {pijun. Radije }e pustiti da
umre toliko dece, nego da sa Zapada dozvole uvoz lekova. Zar ne
shvatate, {ta se de{ava? Re`im srlja iz jedne katastrofe u drugu. Zato je i
moj otac u zatvoru, zato umiru sva ova deca.
MONORI: (vadi iz d`epa zlato, pokazuje ga) Ne zanima me istok i zapad. Ovo
dete nije ni nalik na ostalu decu. Ovo dete je moje, a ja imam ovo.
DR RIDOVI^: [ta je to?
MONORI: Ovo? To je ono {to ~ini razliku izme|u ~oveka i ~oveka. S ovim bi
mogao i svog oca da izbavi{.
DR RIDOVI^: Zlato?
MONORI: To je su{tina. Dobi}e{ ga, ako prizove{ dete `ivotu.
DR RIDOVI^: Su{tina je u tome, da li je uop{te mogu}e ne{to u~initi. Ja sam pod
zakletvom. Lekarskom zakletvom. Sve dok je mogu}e – da, ali ako vi{e
nije – ne. To je zakletva.
MONORI: Kad ima{ zlato, uvek je mogu}e. Izbavi njime oca.
DR RIDOVI^: Vi ste trgovac. Samo {to sam ja lekar. I znam za {ta nema leka. A to
je smrt. Smrt.
MONORI: (spu{ta zlato u lekarev d`ep) Kupio sam te. Skupo. Sada ve} mnogo
vredi{. Sad vi{e nisi ni nalik na druge lekare. Ume}e{ ovo da izvede{.
Vrati mi dete odande gde je oti{lo. (Lekar masira Detetove grudi, duva
mu u usta, iz torbe vadi skalpel, pristupa otvaranju du{nika, uglavljuje
cev~icu u otvor, uz glasno {i{tanje vazduh prodire u plu}a)
MARIKA: (utr~ava) Tata. Mama. Mama. Tata. Sad sam saznala. Telefonirali su u
servis. Sre}a {to sam radila prekovremeno. [ta da nisam radila
prekovremeno, kako bih saznala {ta je sa detetom? Tata! Ho}ete da me
uni{tite? Znam da sam vam suvi{na, i da sam razvedena, i da imate
samo brige sa mnom, ali ja sam ipak jo{ `iva, jo{ postojim! Tata! [ta se
de{ava? Mama! Tata! [ta je?
MONORI: Glavno je da smo `ivi. Marika, k}eri moja. Da smo `ivi. Ba{ si mi
lepa. Da te vidim, Marika. Moja Marika. (peva, ple{e) Kakav je tvoj
novi stan? Kupi}u ti jo{ i name{taj. Ona tvoja prijateljica, sa kojom
`ivi{, je l´ se udala? A onaj mladi}, koji ti se udvara? Ho}u da igram na
va{oj svadbi. Da igram! Berci, na|i mi muziku! Dve violine, tri, ~etiri,
pet, sto! Tri, ~etiri, pet, sto! Sto, hiljadu, milion! Ro`i, pevaj, pevaj mi
ne{to! Do zore! Do zore, majku vam va{u, boga vam va{eg boginog, da
vam jebem!
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DR RIDOVI^:

7. scena
(Na divanu jednosobnog stana le`i Dete, grlo mu je u zavojima. G|a Monori
mu ~ita naglas iz neke knjige. Poma`e mu potom da se digne iz postelje, u~i ga
da hoda, dr`e}i ga ispod mi{ke)
G\A MONORI: Jedan, dva. Tako, lepo. Jedan, dva. Jesi li se umorio? No. Jo{ malo,

jedan, dva.
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BERCI: (kuca, ulazi) Ljubimruke, tetka Ro`i.
G\A MONORI: (neprijateljski) Zdravo.
BERCI: Zdravo, Dete. Jo{ uvek ne ume{ da govori{?
G\A MONORI: Ne deri se, jo{ je slab. Mo`da te i ne prepoznaje.
BERCI: (nagne se prema Detetu) No, ko je do{ao, ha? Berci. Ka`i, Berci. Ne}e{

da ka`e{? A dali smo pet kila zlata za tebe. ^ika [aca?
G\A MONORI: Zar nije na {tandu? Onda zatvorite. Kasno je ve}.
BERCI: Ionako nema neke zarade na pijaci, samo kontrolori. Ovako se ne mo`e
raditi, da neko svakog kontroli{e.
G\A MONORI: Ne bojim se ja za vas. Potplati}ete ih vi.
BERCI: Ne mo`e.
G\A MONORI: Toga nema, vi ne znate za nemogu}e.
BERCI: ^ak i kontrolor kontrolora ima nad sobom tri kontrolora, tetka Ro`i. Ko
god ne{to proda, garant je na gubitku.
G\A MONORI: Pa ko onda vara?
BERCI: Ve} je i prevara zvani~na. Sama vlast iznosi falsifikovano hlebno bra{no
i mleko, i sve drugo. Niko ni{ta nema, zamislite samo, tetka Ro`i. Niko
ne krade, jer je sve kradeno, ko je hteo da zaradi, oti{ao je za kontrolora,
ali po{to su i kontrolori pod kontrolom, sada ih ima toliko da ve} ni
kontrolori ne zara|uju. Vlast je svuda pru`ila pipke. Niko ne mo`e da
ima svoje vlastite poslove i svoje pare i svoj ponos, mo`e{ samo da
bude{ u slu`bi vlasti, takva su vremena do{la. Ne shvatam, u ~emu je
{tos?
G\A MONORI: (smeje se) Pa, vas su dobro izradili.
BERCI: Lako je vama da se smejete. @ene se najsla|e smeju. Jer sada su na redu
mu{karci, njih su uzeli na zub. Oni su im na putu. @enama ni{ta ne fali,
naprotiv. One su najboolje Kontrolorke. Ista je sve to banda razbojnika.
Banda.
G\A MONORI: A {ta si ti, ako smem da pitam? Ako su oni razbojnici, {ta si onda ti
zajedno sa tvojim gazdom?
BERCI: Kad bi´ ja to znao. Mo`da }e ovo dete. Mo`da }e jednom ovo dete da
ka`e. Zna{ li ti, mali, da smo ti mi spasli `ivot?
G\A MONORI: Pusti ga na miru.
BERCI: Ovi }e nas sad redom sve ukokati, ali ti }e{ znati ko smo bili, je li´ tako?
A nismo bili bilo ko. Pre svega tvoj deda. Kad odraste{, budi kao on. I
kada do|e jedan ovakav ~ovek, jedan ovakav {epavac, jedan bezveznjak,

niko i ni{ta, uzmi ga k sebi, daj mu neki posao, da ne mora sam da
crkne. Tetka Ro`i, vi to razumete.
G\A MONORI: Nadam se da ne razumem. Idi sad ve}. Ja sam ga spasla, i on to
zna. Tako {to sam se molila za njega. I bog me je usli{io, ja sam ga
namolila. Vama su samo usta velika. Mu{karcima.
BERCI: (pogleda u Dete, zatim izlazi)
G\A MONORI: I taj para vredi (vidi da je Dete zaspalo)
8. scena
(Izvana dopire galama, zatim pesma, Monori sti`e pevaju}i. G|a Monori
izlazi, otvara vrata, uzmi~e, na sredini kuhinje do~ekuje mu`a. Monori ulazi
pijan, razbaru{en. Pogleda u `enu koja s prstom pred ustima poku{ava da ga
uti{a)
G\A MONORI: Pst. Dete spava.

(digne `enu, nosi je na bra~ni krevet) Mater ti bo`ju. Ajde. Odi
ovamo.
G\A MONORI: ({apatom) No, no, nemoj. Ne. Dete. Probudi}e{ dete.
MONORI: (svaliv{i je na krevet) Ku{. Ne zanima me. Dosta je bilo. (podi`e joj
suknju)
G\A MONORI: (suprotstavlja se) Zavetovala sam se. Zavetovala sam se, ako Dete
ostane `ivo. Da ja onda vi{e nikad u `ivotu ne}u. U to sam se
zavetovala. Da ti ja vi{e nikad...
MONORI: (smeje se) [ta si mislila? ^ija si ti `ena? Moja. Moja.
G\A MONORI: Zavetovala sam se.
MONORI: Pa {ta. (Neko kuca, prvo na prozor, zatim na kuhinjska vrata. Monori
se skotrlja sa `ene koja tr~i da otvori vrata)
TIBOR: (ulazi) Ljubimruke.
G\A MONORI: ({apatom) Jesi li poludeo? Kod ku}e je. Gubi se. Do|i drugi put.
(daje mu novac)
TIBOR: [ta ste rekli? Gde je dete? Je l’ mu bolje? (baci pogled na novac koji su
mu tutnuli u ruke, ali ga ne sklanja, malo mu je)
MONORI: (izlazi u kuhinju, zgrabi Tibora) Ubi}u te ako te ovde zateknem jesam
li ti lepo rekao? Tibore! \ubre. Razvali}u ti usta! (bije ga) Ne}e{ dobiti
ni cvonjka. (pokazuje na `enu) Kod nje si do{ao? Od nje dobija{ pare?
Koliko ti daje? Koliko puta je bio ovde ovaj {tricika? (U me|uvremenu
Dete se probudi, ustaje iz kreveta i polako, s mukom, prilazi vratima
koja iz sobe vode u kuhinju. Oslonjen o ragastov, stoji {iroko otvorenih
o~iju. G|a Monori i Tibor istovremeno priska~u Detetu, svako ga vu~e
na svoju stranu)
TIBOR: Sine! Zar me ne prepoznaje{?
G\A MONORI: Pazi! Jo{ je slab. Kako si do{ao ovamo, sunce?
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MONORI:

TIBOR:

Ja sam tvoj otac. Razume{? Dobro. Zapamti moje lice. Nemoj da me
zaboravi{. Ja sam tvoj otac. Nemoj da zaboravi{ moje lice. Ja sam tvoj
otac. (Monori ga dohvati, udaraju}i ga pesnicama gura ga iz stana, pri
tom Tibor vi~e) ^uje{ li? Ja sam tvoj otac. Tvoj otac. Zapamti moje lice.
Jesi li me pogledao? Jesi li me video? (zajedno sa Monorijem padne
preko praga u dvori{te)
9. scena

(G|a Monori ostaje nasamo sa unukom, stoji nasred kuhinje dr`e}i Dete za
ruku dok ovaj slu{a glasove koji dopiru iz dvori{ta)
DETE:

(progovori) Za{to mi napada oca?

G\A MONORI: (radosno iznena|ena, ~u~ne uz mali{u) [ta si rekao, bubice moja?

(uz vidan napor priziva i izgovara re~i) Tu~e ga. Mog oca. Rekao je.
Za{to ga tu~e? Zato {to mi je otac?
G\A MONORI: (presretna je) Govori. Govori jo{. Ume{ li jo{ ne{to da ka`e{,
sunce bakino?
MONORI: (vra}a se, sav razbaru{en, neuredan)
G\A MONORI: (okre}e se mu`u) Dete je progovorilo. ^ula sam ga, povratio mu se
govor.
MONORI: (lo{e je volje) Je li? No, reci onda ne{to, dete.
DETE: (posle kra}eg razmi{ljanja, s naporom) Rekao je, da mi je otac. Za{to si
ga tukao? Zato {to mi je otac?
MONORI: (di`e Dete u naru~je, nosi ga u krevet) Sad slu{aj {ta }u ti re}i. Taj koji
je bio ovde, to je jedan gad, zlotvor. Ja sam tvoj otac.
G\A MONORI: Nemoj da ga la`e{. On je tvoj deda, an|ele.
MONORI: Jeste, ja sam i tvoj deda. Ja sam tebi sve. I ti si meni sve. Razume{?
Jer ako ne razume{, razvu}i }u ti takvu {amar~inu, pa }e{ odma´
razumeti. Ja sam tebi sve. Dao sam kilu zlata za tebe, i sad si tu, `iv si,
mrda{ i govori{.
DETE: Umem ve} i da hodam.
MONORI: To sad nije bitno. Rekao sam {ta je bitno. I nemoj da mi zaboravi{:
tvoj deda dao je za tebe kilu zlata. Ako to zaboravi{, nikad ne}e biti od
tebe ~ovek. Nikad.
G\A MONORI: (uzima Dete iz njegovih ruku, ali Monori ne odustaje)
MONORI: Kupio sam te. I sada si moj. Ja sam tvoj otac, i sve. No. Ko sam ja
tebi? Da ~ujem.
DETE: Moj otac.
MONORI: (glasno se smeje, peva)
G\A MONORI: Ne}e to na dobro iza}i. Ne bi smeo da radi{ ovo {to radi{.
MONORI: U mojoj ku}i, u mojoj porodici radi}u ono {to ja ho}u.
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DETE:

10. scena
(Badnje je ve~e u malom stanu. U jednom uglu bogato ukra{ena jelka. Gotovo
sav name{taj je iznet ili je sklonjen u stranu, na njihovom mestu stoje spojeni,
za ve~eru postavljeni stolovi. Monorijevi }e prirediti ve~eru za svoje saveznike
sa pijace, za kom{ije. Gosti jo{ nisu stigli, g|a Monori i njen unuk ~ekaju ih u
polumra~noj sobi)
G\A MONORI: Kad si dobio tu difteriju i kad ti je pozlilo, isto ovako si mi le`ao u

krilu. Se}a{ li se?
Da. Pao sam na pod.
G\A MONORI: I ~ega se jo{ se}a{?
DETE: Nisam dobijao vazduha. A onda se sve zamra~ilo.
G\A MONORI: A dalje?
DETE: Ponovo mi se prosvetlilo, i ozdravio sam.
G\A MONORI: Ni~eg drugog se ne se}a{?
DETE: Ne.
G\A MONORI: Ti si tada umro. Zna{? Bio si na onom svetu. I odande si se vratio.
[ta si tamo video?
DETE: Bilo je mra~no, a onda svetlo.
G\A MONORI: Nisi li video jednu sliku? Jednu veliku, veliku sliku?
DETE: Sliku? Ne znam, bako. A ti?
G\A MONORI: Ka`u da onaj ko umre, taj u me|uvremenu vidi na jednoj
ogromnoj slici sve {to je do tada u `ivotu video. Sve zajedno,
istovremeno, u trenutku.
DETE: Sve? I pijacu?
G\A MONORI: Da.
DETE: I tebe? I jelku?
G\A MONORI: Da. Sve {to si do tada video. Sve u jednoj slici.
DETE: Jesi li ti ve} videla tu sliku?
G\A MONORI: Jesam.
DETE: Kada?
G\A MONORI: Kada si se ti rodio. Toga dana, ili sutradan. Vojnici su nam poharali
{tand, ja sam se sva|ala sa njima, uperili su u mene pu{ke, i ja sam
pomislila da }u sad da umrem. I tada sam je videla. Bila je ogromna. I
sve je bilo na njoj.
DETE: Da li je bilo mra~no?
G\A MONORI: Jeste, zamra~ilo se, i iz tog mraka je izronila ta slika. I od tada
neprestano ~eznem za njom. Reko{e mi, neko ko je tada tamo bio, da to
vreme nije bilo dugo, svega ~etiri-pet otkucaja srca. Ali ja sam mogla
dobro da osmotrim tu sliku, jer tada se ni vreme ne ra~una. A ti? Ne
se}a{ se ni~eg sli~nog? Ni te slike?
DETE: Ne znam. (lupaju na prozorsko okno)
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DETE:

BERCI:

(vikne izvana) Tetka Ro`i! Poruka od ~ika [ace.

G\A MONORI: [ta ho}e{? Jesi li to ti, Berci?
BERCI:

Da }e odmah sti}i. I da ih ima mnogo.

G\A MONORI: Je l´ pio? Je l´ pio Monori?

Ma kakvi.
G\A MONORI: Koliko?
BERCI: Jedva.
G\A MONORI: [ta? [ta je pio, la`ljiv~e? Je l´ i rakiju?
BERCI: Nisam ba{ gledao. (otr~i)
G\A MONORI: Ajaj. Videla sam ~itavu vaseljenu, sunce moje. Ne veruje{? I
najmanju dla~icu. I nebo. Sva nebesa. Na toj slici. Videla sam i visoka
nebesa.
DETE: I mi }emo se tamo preseliti kad umremo? Na nebo?
G\A MONORI: Mi smo ve} tamo. Ve} smo tamo, samo {to jo{ to ne shvatamo. U
kakvoj se vaseljeni nalazimo. Tek na kraju }emo saznati. Kad bljesne
pred na{im o~ima. Pre toga pojma nemamo.
DETE: Za{to?
G\A MONORI: Jer sad je sve odvojeno, zasebno. Stvari idu jedna za drugom, ali
svaka za sebe. Velika je to zabluda. Razmisli. Mo`da }e{ se ipak setiti.
Sklopi o~i.
DETE: Ne mogu da se setim. Mada se trudim.
G\A MONORI: Jer je sre|eno da zaboravi{. A za{to je sve to ovako smi{ljeno? Da
bismo Njegovo lice ugledali tek u trenutku kad nam se zlo sasvim
pribli`i.
DETE: Ali ja ho}u da ga vidim.
G\A MONORI: Onda }e{ se jednom svakako setiti. Jednom. ^eka}e te ta slika. A
onda }e, odjednom, samo da se pojavi.
DETE: Kad?
BERCI:
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11. scena
(Iznenada, bez ikakvog prethodnog nagove{taja nagrne dru{tvo okupljeno za
Badnje ve~e. Hrupe unutra. Ispune sobu, velika je galama, pred vratima
kuhinje betlemari izvode svoj igrokaz u kostimima sopstvene kreacije: jedan od
njih – Pospani Starac, legne na pod, ostali poku{avaju da ga probude
podbadaju}i ga {tapovima, pevaju. Sti`u i Cigani, {timaju violine, ma`u
gudala. Monori sedne u ~elo stola, mezeti, nazdravlja di`u}i ~a{u. Njegova
`ena unosi supu, Dete sedne tik uz svoga dedu. Na vratima se pojavi Marika, u
kaputu, sa njom je i doktor Ridovi~, koji sedne na samo za~elje stola. Marika
se progura do oca, u prolazu mnogima otpozdravlja, neki i ustaju, ljube je u
obraze. Grli i ljubi oca, od prevelike galame ne razumemo njihove pozdravne
re~i, vidimo samo to da se Marika obra}a Detetu, {alje ga napolje u kuhinju
kako bi mogla sesti pored Monorija. Kada se otac i k}i na|u jedno pored

drugog, muzi~ari zapo~inju neku tihu pesmu, igrokaz betlemara se ba{
zavr{ava)
Tata! Prekju~e sam se udala ponovo.
A ko ti je sad mu`?
MARIKA: Kona~no jedan jako pristojan mladi}. Eno ga sedi tamo. Miklo{.
MONORI: Sin obe{enog ~oveka?
MARIKA: Zar je zbilja to prvo {to mi mo`e{ re}i na to? Kad sam kona~no, na
jedvite jade, na{la smirenje. Kona~no sam na{la onoga koga sam sve do
sada tra`ila. “Bi}u dobar otac va{eg deteta, Marika” – to mi je rekao. I
pru`io mi je buket cve}a, na taj na~in mi je to rekao.
MONORI: Na pijaci se pri~a da su mu ovi obesili oca, jer je navodno bio {pijun.
Ja sam mu dao mogu}nost da na vreme izbavi svog oca. Nespretan je
~ovek.
MARIKA: Evo, ve} se petljate u moju sre}u.
MONORI: I sad ho}ete da mi oduzmete Dete, je li?
MARIKA: Kad ve} ima oca. Imamo i stan.
MONORI: Kupio je, dakle, stan, od toga {to sam mu dao.
MARIKA: Na jesen bi Dete trebalo da krene u {kolu. Hteli bismo da stvorimo od
njega {kolovanog ~oveka.
MONORI: Zar da Dete bude sin sina jednog obe{enog ~oveka? U dana{njem
svetu? Uvek si umela da izabere{ sebi mu`a, nema {ta.
MARIKA: U svakom slu~aju mnogo je finiji ~ovek od tebe.
MONORI: E, to je glavno. To je glavno.
MARIKA: A njegov otac je nevin stradao. Zna{ i sam jako dobro da u dana{nje
vreme valjane ljude ve{aju oni koji bi u svako normalno doba morali
prvi da vise.
MONORI: “Nevin”. Sada nije stvarna vrednost va`na, nego cena. [ta }e Dete od
toga da ima? Vodi{ ga u ku}u proganjanog ~oveka. U nevolju?
MARIKA: A kao da je kod tebe na boljem mestu, je li? I ti si sad neprijatelj, tata.
^ak ni tvoj novac ni{ta ne zna~i, ne mo`e{ ni novcem da za{titi{ Dete.
Novac je obi~an bezvredan papir, tata. A tvoje zlato...
MONORI: (naglo je prekine, da gosti ni slu~ajno ne bi ~uli tu re~) Ku{!
({apatom) Ni{ta je nemam. Razume{?
MARIKA: Ne bi onda ovako izgledao. Vidim na tebi, tata, da ~eka{ ne{to. ^eka{
da tvoje zlato opet bude vredno...
MONORI: Ku{. Da nisam vi{e ~uo tu re~.
MARIKA: Ne mogu na miru da spavam, tata. U bilo kojem trenutku mogu da ti
upadnu u ku}u i da ti prirede takvu premeta~inu... I ako “to” budu na{li,
ovi }e te ovde, na licu mesta zatu}i, pred Detetom. Zbog “toga” su danas
u stanju bilo koga da ubiju. “To” ne mo`e da pripada obi~nom smrtniku.
“To” pripada isklju~ivo vlastima.
MONORI: Ma ajde! Ja sam “to” sklonio. Niko ne zna gde je.
MARIKA:
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MONORI:

A {ta ako te neko prijavi, pa te budu tukli sve dok im ne bude{ rekao?
Ko bi mogao da me prijavi?
MARIKA: Ajde. Pogledaj oko sebe. Bilo ko. Onaj tamo. Ili onaj prekoputa.
MONORI: (gleda k}erku ravno u o~i) Ili ova ovde.
MARIKA: (izbegne njegov pogled) Ni{ta nije isklju~eno. Ali ako mi vrati{ Dete,
nema{ {ta da brine{. Je l´ ~ist posao?
MONORI: Jeste. Zato {to se zlatom meri.
MARIKA: Pssst!
MONORI: (sko~i, odgurne unazad stolicu, muzika) Kakav je to svet?
MARIKA: Da ti ka`em?
MONORI: Ne treba!
MARIKA:

MONORI:

12. scena
(Trgovac prilazi muzi~arima, lepi novac na ~elo prima{a, a sa jednom
uvijenom stotkom pripaljuje cigaretu)
Miki! (mahne doktoru Ridovi~u, odvla~i ga u stranu) Kako mogu
znati da }e Detetu kod tebe biti dobro?
DR RIDOVI^: Pitajte me.
MONORI: Jesi li naprasit, ogor~en ~ovek?
DR RIDOVI^: Nisam.
MONORI: Nisi ogor~en ni na njih, {to su ti ubili oca? No. Nimalo? No.
DR RIDOVI^: Zabranio sam sebi.
MONORI: Kao da se ni{ta nije ni desilo?
DR RIDOVI^: Kao da se ni{ta nije ni desilo. Kao da nisam ni imao oca. I kao da
ni njih nema.
MONORI: I {ta ako bi´ sad rekô da su ovakvi ljudi obi~ne kukavice?
DR RIDOVI^: Ne bih to ni ~uo.
MONORI: ´O}e{ dakle da bude{ bezopasan.
DR RIDOVI^: I jesam bezopasan. Nemojte me gurati.
MONORI: Bezopasan. [ta si u~inio sa onom vredno{}u koju si od mene dobio?
Kupio si stan.
DR RIDOVI^: Da bismo ostali neprime}eni. Dok ne do|e nekakav drugi svet.
MONORI: Kakav svet?
DR RIDOVI^: Druga~iji.
MONORI: U kojem }e novac imati vrednost? U kojem }e sve stvari imati svoju
vrednost, a ne samo cenu? U kojem }e biti zlatom mogu}e meriti {ta
kome pripada i ko je kakav? Meni je moje zlato do{apnulo {ta }e biti.
Krvi }e biti. Ako je i zlato izgubilo vrednost, nema pokri}a. Onda }e
ovde pote}i krv, krv }e biti mera vrednosti. Krvlju }emo platiti, da bi
nekako bilo. I da li }u ja morati svojom krvlju da platim cenu ove
vaskolike la`i? U redu. Dete ne treba da se `rtvuje da bi stvari ovde opet
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MONORI:

imale vrednost. Ovde je kredit mogu} samo ako se krvlju garantuje. U
redu. Neka Dete bude kod tebe, neka se prikrije. Ti si bezopasan. E pa,
neka onda jedan takav ~ovek bude Detetov otac. Kada misli{ da ga
odvede{?
DR RIDOVI^: Sutra.
13. scena
(G|a Monori sutradan pakuje Detetove stvari u jedan veliki kofer, njen unuk se
na podu igra s olovnim vojnicima. Monori, obu~en, spava na krevetu, kao
kamen)
(malom turpijom skine boju sa jednog malog vojnika) Bako! Pogledaj!
Koliko je predivno `ut iznutra. Sjajan.
G\A MONORI: Daj da vidim. (sklanja igra~ku, pogleda u mu`a) Svi su poludeli.
DETE: Za{to?
G\A MONORI: Tulipan }e ti ga zafarbati. Ne sme{ da kvari{ svoje igra~ke, sunce.
(vadi iz kofera i vra}a u orman neke komade ode}e) Ostavi}emo ne{to
od ode}e i kod nas. Da ima{, ako bude{ dolazio. Nema ni govora da te
ne puste. Svake subote i nedelje, kad nema {kole, bi}e{ kod nas. Tako
smo se dogovorili sa mamom.
DETE: (podigne nekoliko olovnih vojnika) Pone}u i njih.
G\A MONORI: Ne dolazi u obzir.
DETE: Samo ovu trojicu. Evo, samo ovog. Za uspomenu.
G\A MONORI: Deda ti je to zabranio. Jednom }e ionako svi biti tvoji. Samo ne
sad. Slo`i ih lepo u ovu kutiju. Prebroji}u ih. (Neo~ekivano, bez
prethodnog kucanja, ulazi davno vi|eni Gomba~ik. Primete ga tek kad
progovori. Uljudio se, raskrupnio, ima na sebi veoma fin ko`ni mantil)
GOMBA^IK: Ma dajte mu, tetka Ro`i. Valjda vam nije `ao za unuka?
G\A MONORI: [andore! Gomba~ik! (Monori ne mrda)
GOMBA^IK: Ovaj se tri dana ne}e buditi. Ne `eli ni da zna {ta se de{ava. Je li?
(sedne) Onda }u sa vama popri~ati, tetka Ro`i.
G\A MONORI: [andore! [andore! (Monori se ne budi) Postao si pravi ~ovek,
Gomba~ik. A mama? Kako ti je mama?
GOMBA^IK: Sad je bolje. @ena mi je od tada ve} rodila dvoje dece. Ali da sad
popri~amo o vama.
G\A MONORI: (o~ajni~ki drmusa mu`a, poku{ava da ga pridigne) Gomba~ik je
ovde. ({apne ne{to Detetu na uho, ovaj istr~i u dvori{te)

(o~ito te{ke glave) Ko? [ta ka`e{, do |avola? (poku{a da se pridigne)
Sedi. ^ekaj. Sedi ve}. [to stoji{ tamo?
GOMBA^IK: Sedim. [ta je, ~ika [aco? Vode vam Dete?
MONORI:
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DETE:

Kakvo, bre, dete? Ko ste vi? Koji je to |avo tamo?
Lepo, bogami. Ja dolazim kod nekrunisanog kralja pijace...
MONORI: Ta ajdete, molim vas. Kad je to bilo, gospodine... nekad bilo, sad se
pripoveda.
GOMBA^IK: I na koga nailazim? Ne nekog sitni~ara.
MONORI: Ba{ tako, ba{ ste pravo rekli, moli}u vas lepo. I sa kim imam ~ast,
gospodine, molim lepo?
GOMBA^IK: Sa pasuljem radite, i sa so~ivom... Bio sam i na {tandu, i va{i ljudi,
Berci, i onaj, kako se zove, Tulipan, samo se dosa|uju, pasulj, bob,
so~ivo, ki{a pada, nigde nijedne mu{terije...
MONORI: Ba{ tako, ba{ tako, treba se dr`ati za ono malo {to je jo{ preostalo,
moli}u lepo. Imao sam dosta buran `ivot, pa sam se umorio.
GOMBA^IK: Povla~imo se, dakle, iz poslova.
MONORI: Vi biste to morali bolje da znate. (odmeravaju se) Svet se brzo menja,
razvija. Ja sam pora`en, ja vi{e nisam nikakav faktor, pomirio sam se,
ni{ta me vi{e ne zanima, obi~an vrabac. Postao sam obi~an vrabac,
moli}u lepo. Ne mogu da zamislim, {ta biste hteli od mene. Jedino da
niste svratili ovamo da se zajedno dosa|ujemo. Drugi je ovaj svet, ojoj, i
te kako.
GOMBA^IK: (menja temu i ton) ^ika [aco, ~emu sad ova pri~a?
MONORI: Pa valjda mi je to jedino jo{ dozvoljeno, da sam biram {ta }u kome da
pri~am? Promenio se svet.
GOMBA^IK: I dete ste zbog mene poslali u dvori{te. Kako to da razumem, ~ika
[aco?
MONORI: Pa recite onda, {ta ho}ete...
GOMBA^IK: (pravi se kao da je pre~uo grub ton) Zgodan mom~i}. [ta ste
naumili sa njim?
MONORI: Pustite to, molim vas. Zar ozbiljno mislite da me iko {ta pita? ]erka
ga sad uzima k sebi. Ona }e znati {ta }e biti sa njim, ne ja.
GOMBA^IK: Trebalo bi mu izabrati neki izgledni zanat. Samo trgovac da ne bude.
MONORI: Ba{ tako. Novac je danas samo obi~na krpa, ni{ta se sa njim ne mo`e
vi{e srediti. Ajaj! Samo sedim ovde. Seduckam. Piljim u ni{ta.
GOMBA^IK: ^ika [aco! Ja vas se jo{ se}am kad ste bili najmo}niji ~ovek u
okolini. Ovako sam gledao na vas. A sad }e vam uzeti unuka? A to dete
vas je mnogo ko{talo, mnogo vas je ko{talo. Da sam na va{em mestu, ja
to nikad ne bi´ dozvolio. Niste bili takav ~ovek. Sad ni to ne znate,
kakva je budu}nost namenjena detetu. Ne razumete vi{e ovaj svet, {ta li?
[ta vas briga za unuka. I sad ja samo poku{avam da zamislim sebe u
va{em polo`aju.
MONORI: (sav se promeni) No, dobro. (naginje se napred)
G\A MONORI: (koja je do sada pa`ljivo slu{ala) [andore. [andore.
MONORI: Gukni, Gomba~ik. Koji kurac ho}e{ od mene?
MONORI:
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GOMBA^IK:

15. scena
(razvedri se, prilazi vratima, u tom trenutku u stan hrupe trojica u
crnim ko`nim mantilima, po~inju da pretra`uju stan) Premeta~ina,
Monori. (Crnokaputa{i grubo odvuku Monorija u kuhinju i pritisnu ga
uza zid. Izvla~e iz kredenca fioke, sve prosipaju, paraju posteljinu,
skidaju slike i vade ih iz ramova, podi`u daske poda) (Monoriju)
Pogleda}emo malo. (i sam po~inje da tra`i) Gde je zlato, Monori?
MONORI: [ta? Kako bi´ se ja usudio.
GOMBA^IK: Dr`i{ ga pod krevetom, je li?
MONORI: Pogledali ste i sami, zar ne? Ja sam ve} odavno pre{ao na pasulj. Bob,
so~ivo. Nisam ja vredan va{e pa`nje. I tolikog truda.
GOMBA^IK: (grubo ga gurne) Jo{ si i drzak?
MONORI: Jeste li vi ve} videli trgovca koji se buni? Nikad u `ivotu, gospodine
oficire. Nikad u `ivotu.
GOMBA^IK: (jednome od svojih ljudi) Tamo?
GOMBA^IKOV ^OVEK: Samo pasulj. I so~ivo.
GOMBA^IK: Nastavi. (Gomba~ik se osvrne, pogled mu se zaustavi na Bibliji g|e
Monori, na rubu no}nog ormari}a. Polako prilazi no}nom ormari}u.
G|a. Monori u ogledalu vidi kako Gomba~ik gura ne{to me|u listove.
Bezglasno, igrom o~iju upozorava mu`a)
GOMBA^IK: (izlazi) Proverite kuhinju. I kompot. (Monoriju) U|i u sobu, razmisli
dobro, bilo bi bolje za tebe da ga sam na|e{. (sa{aptava se sa svojim
~ovekom, dok Monori ulazi u sobu i oprezno prilazi Bibliji. U pogodnom
trenutku prevrne listove. Nailazi na nov~anicu od deset dolara. Osvrne
se. Brzo je strpa u usta i mahnito po~inje da `va~e)
GOMBA^IK: (ulazi) [ta je, Monori? Jesi li na{ao zlato?
MONORI: (samo odmahuje glavom, guta)
GOMBA^IK: A da nema{ slu~ajno ne{to deviza? Dolare? No, dobro onda.
(Non{alantno, siguran u sebe, od{eta se do Biblije, le`erno je prelistava,
zatim ne{to nervoznije, uzima je u obe ruke, istresa je. Osvrne se) Iza|ite
napolje. (zgrabi Monorija) Ti ostaje{! (dr`i Bibliju u ruci) Tu su bili
tvoji dolari.
MONORI: Moji dolari?
GOMBA^IK: Slu{ajte ovamo. Ovde je bilo deset dolara. Malo pre sam video. Gde
ste ih sakrili, Monori? Ionako }emo vas odvesti.
MONORI: Molim?
GOMBA^IK: Dajte pare.
MONORI: [ta?
GOMBA^IK: Prebi}u te, Monori, toliko, da vi{e ne}e{ biti normalan ~ovek!
(menja ton, po~inje da ga nagovara) Slu{ajte, ne}emo vam ni{ta ako mi
vratite dolare. Obe}avam, ~ika [aco.
MONORI: [to se mene ti~e, sve ja va{e. Nosite.
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GOMBA^IK:

Meni su dolari potrebni. Shvatite, potpisao sam revers. Uvali}ete me
u groznu nevolju. Zar vam ne bi bilo `ao? (ponovo menja ton) Ako me
zbog tebe strpaju u zatvor... (menja ton) ^ika [aco. Ja imam decu. Dajte
mi tu jebenu nov~anicu. U~ini}u sve za vas. Znate da sam u polo`aju da
mogu mnogo da pomognem. (skoro pla~nim glasom) Molim vas, ~ika
[aco. (ponovo je odlu~an) U redu, tra`i}emo sve dok je ne na|emo, pa
makar sve preorali!
MONORI: Uzalud, molim vas.
GOMBA^IK: (zaprepa{}en, sad razume) Misli{... (pokazuje na usta, zatim iz sve
snage o{amari Monorija) To }e{ mi jo{ platiti, Monori! (odjuri)
MONORI: Glavno je da smo `ivi, gospodine oficiru. To je glavno. (I trojica
Gomba~ikovih ljudi brzo odlaze, ali usput jo{ trpaju pone{to sebi u
d`epove)
GOMBA^IK:

16. scena
(Kratka nepomi~nost. Hrupi u kuhinju Tulipan, za njim Berci. G|a Monori
sedne, lju{ti krompir. Monori nesigurnim koracima odbaulja do kreveta, svali
se na njega i odmah po~inje i da spava u razbucanom stanu. Le`i, te`ak kao
olovo, nepomi~no. Ulaze, u kaputima, Marika, doktor Ridovi~, za njima i Dete.
Znaju ve} {ta se dogodilo)
Zdravo, mama. (hitro prilazi koferu, `urno ubacuje u njega de~je
stvari, zatvara ga, podi`e i strpa ga mu`u u ruke)
DETE: (poku{ava da probudi dedu) Deda. Deda.
MARTIKA: Hajde, ovaj se do sutra{njeg podneva ne}e probuditi.
DETE: Deda!
DR RIDOVI^: (o{tro) Sada ti ve} ja ka`em da krene{! Ljubimruke. @urimo, posle
podne sam de`uran. Hajde, Imi. Do vi|enja. (a Monori, olovno te`ak,
spava, samo spava)
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MARIKA:

TRE]I ^IN
1. scena
(Pijaca, deset godina kasnije. Kasno subotnje letnje popodne, prodavci polako
zatvaraju, slab je promet, jedva ima mu{terija, deca se igraju krajcare. Sada je
Tarzan vlasnik starog Monorijevog {tanda, zajedno sa svojom zrelom,
energi~nom suprugom, Karolom. Prodaju vo}e i povr}e, ali i jaja. Tu i tamo
nai|e neka mu{terija)
(vi~e) Ovamo, ljudi, `ene, pogledajte ovu robu! Po tri dajemo, al´ ne
`alimo, slobodno birajte! Pala cena, pala cena, pala cena! Sve`a salata,
sve`e rotkvice, skoro u bescenje! I jaja su mi sve`a, navalite, `ene!
KAROLA: (obrecne se na njega) Raspali}u te po ustima, Nandi, koja vajda od te
dernjave!
TARZAN: (mu{teriji) Kakva je to `ena, koja ovako razgovara s mu`em, svojim
dobrotvorom, draga gospo|o, sa svojim `ivotnim saputnikom, jedinim
osloncem, da ne ka`em, obo`avanim ~ovekom svog `ivota! Da li biste
se vi usudili da se na ovaj na~in obratite svome mu`u, ljubimruke?
KAROLA: (smeje se) Nandi, Nandi!
MU[TERIJA: Ja kotku}e }utim, kao grob.
TARZAN: ^uje{ li ti ovo, Karola? ^uje{ li da jo{ postoje ~udesna stvorenja, `ene
iz snova? Osam i pedeset, ljubimruke. Najlep{e za najlep{u. (Ugleda
Monorija koji sti`e u dru{tvu }opavog Bercija i Tulipana. Postavljaju
mali sto~i} na rasklapanje, pored njega dve male vre}e, dve stolice, na
koje sednu pomo}nici. Monori stoje}i iza sto~i}a po~inje da prodaje.
Op{te iznena|enje, sve o~i su uprte u njega)
KAROLA: (nakon {to je {apnula ne{to Tarzanu na uho) Je li to on? Nemoj da mu
prilazi{! Nandi! ^uje{? Nemoj! (ali Tarzan napu{ta svoj {tand, kao
op~injen prilazi Monoriju)
MONORI: (skandira) Kiki-riki-semen-ke, kiki-riki-semen-ke! Bele-crne-semenke! Bun-de-va-i-sun-co-kret! Kiki– riki-semen-ke!
TARZAN: (zaustavi se iza Monorija) ^ika [aco!
MONORI: (skandira)
TARZAN: Je l´ me to o~i varaju, ~ika [aco?
MONORI: (skandira)
^EPI: (kao upravnica pijace, stupa na scenu sa statisti~kim listovima pod
mi{kom, zvoni s jednim malim bakarnim zvonom, time daje znak da se
pijaca zatvara)
TARZAN: (vikne joj) Tetka ^epi! Tetka ^epi, mogu li poverovati svojim o~ima,
draga tetka ^epi?
KAROLA: (dovikne) Nandi! Do|i ovamo! ^uje{?
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TARZAN:

Jeste, Tarzane, to je on! Ju~e je izvadio obrtnicu. (ide od {tanda do {tanda
i obra~unava trgovce)
TARZAN: (s olovkom iza uha, u mantilu, s belom {vajcarskom kapom na glavi,
pevaju}im, usporenim glasom) ^ika [aco, obratite pa`nju na trenutak,
potreban mi je savet.
MONORI: Semenke-semenke...
TARZAN: Bio sam dole u... no, kako se zove... u vra`ju mater...
KAROLA: Nandi!
TARZAN: Dolazim, mamice. U kako-li-se-zva{e... nekad je bio ovaj... no...
zadruga u \emredu. I, ka`u mi tamo, da ste im vi davali unapred, a kada
bi roba do{la, onda bi se poravnali, tako {to bi im odbili od onog {to ste
im dali, i sad ja se bojim...
KAROLA: Ne upu{taj se sa njim, do|i ovamo, ~uje{? Zajeba}e te, ~uje{? Nandi!
TARZAN: Samo trenutak, mamice. Sad se bojim, po{to sam im dao unapred, da
mi ne}e poslati robu, ili ne}e dozvoliti da im odbijem od onog {to sam
im dao, nisam no}as mogao ni da spavam.
MONORI: Semenke-semenke...
TARZAN: A ni papira nemam ni o ~emu, ali niste ni vi imali, ka`u, jer na ime
~ega bi, navodno.
MONORI: (odmahne) Semenke... Bundeva, suncokret, kiki-riki– semen-ke...
TARZAN: Jeste li im davali? Niste? [ta ste dali? Ne se}ate se? Ili {ta je?
KAROLA: Ne mogu sama da se nosim sa ovom vaskoliko{}u, kad ti ni za {ta
dangubi{ s kojekakvim smrdljivim skitnicama. Nandi, zatvaramo, jer }e
nas kazniti. ^uje{?
TARZAN: Znali ste vi unapred da od {tanda ne}e biti vajde, zato ste ga i
prepustili meni, je li?
MONORI: Kiki-riki-semen-ke...
KAROLA: Nandi!
TARZAN: Posavetujte me. Zar vi{e ni{ta ne znate?
KAROLA: Odma´ da si do{ao ovamo.
MONORI: (naglo izgubiv{i strpljenje) Znam samo to, ako ne bude{ smesta seo na
usta one `entura~e, za sopstvena creva }u te obesiti. I za koji kurac si
zadenuo za uho onu usranu olovku, kada si ti no`em baratao kod
Porembe, a cipele si brisao, ako je bilo na njima i zrna pra{ine, ga}icama
koje si zderao sa najbli`e `enske. Bri{i odavde dok sam dobre volje, i
kakvo ti je to govno na glavi? Kiri– riki-semen-ke...
TARZAN: (refleksno se ma{i kape) [vajcarska kapa. [ta vam je sad? (vadi
ogledalce, posmatra sebe) Moj izgled, s moje strane {to se ti~e, pljunuti
trgovac. Pravi izgled. [ta je drugo pijaca, ako ne izgled? Pogledajte
samo moj izlog, {ta je, ako nije pic-pic? Spreda najlep{a roba, nisam ja
kriv {to nema ovde prometa, jebeno se trudim da namamim mu{terije,
al´ d`aba posô. A {to ne bi´ popri~ali malo o vama, ~ika [aco? Vratimo
se malo vama! O tome kako su ovde godine i godine iscurile kroz
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pe{~ani sat, a povetarac se poigravao s listovima salate na tezgama, ali
da nigde nije bilo ~ika [ace, veliki begunac se povukao u samo}u, pa se
moje dobrostivo srce ve} zabrinulo, {to na kraju ipak nisam ja, nego je
~ika [aca oti{ao u Legiju stranaca, i evo sad, kao grom iz vedra neba:
bumm, koga vide moje o~i, kralja ovda{njih pijaca, probudio se za~arani
kralj, i evo ga ovde kako mi ovde skandira. Za milostinju. Za bak{i{.
Ko? Ne}u da ka`em, ~ika [aco. Ali mogao bih ipak da vas pitam, ~emu
mo`emo da zahvalimo? Ako je ve} re~ o principima.
KAROLA: Nandi!
^EPI: Tarzane! Zatvaramo! Tarzane!
TARZAN: A {ta je sa ~ika [acom? Tetka ^epi! Zar ~ika [aca ne mora jo{ da se
pakuje?
^EPI: Monori mo`e da ostane. On je semenkar. Drugo vreme va`i za
semenkare.
TARZAN: (pilje}i s nevericom u Monorija) “Semenkar”. “Drugo vreme”. U
mrkloj no}i, zna~i, muva}e se ovde ova grabljiva zver~ica? To je, dakle,
novi trik? Pitam se, kakvi }e se ovde ~en~ovi obavljati, u mraku, kad ja
kod ku}e budem ugasio svetlo i legao pored svoje drage, sve tonu}i u
svoj mali proleterski san? Ne bi li mo`da i mene da uklju~ite? Rado bi´
se i ja i{unjao u ovaj mrak zarad nekakve sporedne zarade? Mogu li i ja
da usko~im u ovaj biznis, ~ika [aco?
BERCI: (isklju~ivim tonom) Od danas smo semenkari, Tarzane. To je sve.
TARZAN: Joj, {to mi je mra~na ova trafika, jako je mra~na! Ljubimruke, tetka
Ro`i. (vra}a se svome {tandu) Evo me, bejbi.
G\A MONORI: (ulazi)
BERCI: Ljubimruke, tetka Ro`i.
G\A MONORI: Jesi li dobro, [andore?
MONORI: (pilje}i visoko u vazduh skandira svoj tekst)
G\A MONORI: Zvao si Dete da do|e ovamo. [ta ti je? Zamisli {ta se malo~as
desilo. U stanu. Pogledam gore, imala sam neki lo{ predose}aj.
Pogledam gore u stanu... Pa ovde i nema mu{terija. (ulazi jedna
mu{terija)
MU[TERIJA: ^a{u suncokreta. U {taniclu.
MONORI: (meri) Berci. Vrati kusur.
G\A MONORI: Za{to si ba{ danas iza{ao. Za{to ba{ danas?
MONORI: [ta se desilo u stanu?
G\A MONORI: Pogledam gore i, vidim, na plafonu, jednu dugu pukotinu.
MONORI: Zato {to su zidari fu{erski uradili, zasrali posao. Za mene brine{? [ta ti
jo{ treba pa da nau~i{ da za mene ne mora{? Ja }u.
G\A MONORI: Ho}u, ho}u da se boji{.
MONORI: Jeste, da bi ti mogla da sravni{ svoje ra~une s bogom.
G\A MONORI: Boj se makar smrti.
MONORI: Boj se ti.
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G\A MONORI: I bojim se, ali tvoje smrti se bojim. [andore, umesto tebe se bojim.

Sutra nastupa kraj sveta, a ti ne `eli{ ni~ega da se odrekne{.
Ovozemaljski svet, u kojem ti toliko voli{ da bude{, za~as }e da
propadne, a za drugi `ivot ti jo{ uvek, jo{ uvek nisi ni{ta dao. Ne mora{
da veruje{, samo ra~unaj. Izra~unaj {ta }e biti, kad ti do|e kraj. Smrt je
takva da mora{ unapred da plati{ za nju.
MONORI: Ja }u danas dati Detetu. Ono. Poru~io sam mu po Berciki.
G\A MONORI: (pogleda u bogalja)
BERCI: Jeste, tetka Ro`i.
G\A MONORI: (mu`u) I sada la`e{. Ni to nije odricanje. Nije nikakva ni cena, ni
`rtva. Ne}e biti dosta.
MONORI: Kiki-riki-semen-ke, bun-de-va-i-sun-co-kret...
G\A MONORI: Zato {to si ohol. Jedino svojoj krvi udovoljava{...
MONORI: Zaslu`uje. (skandira)
G\A MONORI: I to je la`. Boga ne}e{ prevariti.
MONORI: Ne brini.
G\A MONORI: [ta misli{, ko si ti? Ne mo`e{ da se odrekne{ svoje umi{ljene
veli~ine.
MONORI: Prodajem semenke. Mogu li da spadnem na ni`e grane, {upljika~o?
G\A MONORI: Mene ne}e{ prevariti. Sada izvodi{ najve}u la` svog `ivota.
MONORI: (kroz smeh skandira semenkarev slogan)
G\A MONORI: Berci! Kaza}e{ mi {ta zna{.
BERCI: (drhte}i od straha) Ni{ta, tetka Ro`i. Kunem se `ivotom, pojma nemam
{ta je ~ika [aca naumio. Niti razumem. Ni{ta ne razumem, ni{ta ne
znam, niti ho}u da znam, tetka Ro`i, ni{ta.
G\A MONORI: (prezrivo ih odmeri, odustaje) Niste li gladni?
BERCI: (radosno) Evo Deteta! ^ika [aco! Dete!
MARIKA: (ulazi u pratnji svog dvadesetogodi{njeg sina) Mama! Ovo, ovo je
previ{e. Pa je li vam to nu`no? Umre}u od sramote. Ne}u ni da te
pogledam, tata. Mislila sam da ti ima{ vi{e pameti, mama, zar u va{im
godinama?
IMI: (uhvati Monorijev pogled) Ljubimruke.
MONORI: (glasno skandira)
IMI: [ta ima? Kako ste, gospodo?
BERCI: Pa, {to se gospode ti~e, je li, ona su mo`da dobro...
G\A MONORI: No, idemo u stan. Zahladnelo je.
MARIKA: Samo ako i tata ide. Tata! Dogovorila sam se sa Imikom da }emo sada,
kako smo se posle razvoda kona~no raskusurali sa tim ~ovekom, sa
gospodinom doktorom...
MONORI: Idite u stan, meni }e ovde sad da krene posao.
MARIKA: Mi }emo se pobrinuti za vas, tata.
MONORI: (Imiki) Kog si |avola doveo ovamo majku?

Ja sam mu rekao, i Mariki sam rekao, da smo od danas semenkari.
(baci na njega jedan uni{tavaju}i pogled)
MARIKA: Tata! Ja sam spremna, ali pod uslovom da vi{e u `ivotu ne kro~i{
nogom na pijacu, da vam obezbedim pristojan `ivot pod stare dane.
Samo da te ne vidim ovde da nas sramoti{, preklinjem te, tata.
MONORI: Tornjajte se, ometate mi promet.
G\A MONORI: Hajde, idemo, Marika.
MARIKA: Mama! Pa zar si ve} i ti postala tako gramziva, mama? Namerno ho}e
da me sramoti. Jeste. Znam, {ta je sad u njegovoj prepredenoj glavi:
ho}e ba{ ovako da poka`e svima kakvu k}erku ima, premda bih ja u
svakom pogledu... Imi! Reci i ti ne{to! Tata! I Imi je spreman da u
svakom pogledu... (obra}a se Imiki) No, reci mu sad ti. (ocu) Tata!
Profesori predvi|aju Imiki sjajnu budu}nost, ve} sada ga tra`e u
inostranstvu. (Imiki) No, reci mu ve}, ka`i mu kako zami{lja{ novi
ekonomski poredak u svetu, i {ta su ti poru~ili iz Azije. On je stru~njak
za svetsko tr`i{te. Tra`e ga, tata, pla}aju ga, tata. Nema{ potrebe da ovo
radi{, to svi znaju, nemoj misliti da ne znaju. Mi te volimo. Razume{?
G\A MONORI: Dobro, dobro.
MONORI: (vi~e) ^epi! ^uje{ li, ^epi, {ta mi je }erka smislila? Platila bi, samo da
se vi{e ne pojavim na pijaci.
^EPI: (iz offa, vi~e) Marika! Zar bi nam uzela starog? Ovde svi vole Monorija!
Je li tako, Tarzane?
TARZAN: Ba{ tako, ba{ tako, tetka ^epi!
MARIKA: Stoji ovde kao gomila nesre}e. Star i nemo}an. Jer vama to ba{ i
odgovara, da vam jadnik ovde dre`di a da vi sklapate poslove, i da mu
se smejete iza le|a. Mama! Mama, ja vi{e ovamo ne}u ni dolaziti sve
dok se ne opametite! (istr~i) (U me|uvremenu Imi i Monori se
bezglasno, jedva primetnim gestovima dogovaraju. Mladi} nemo daje do
znanja starcu da nema nikakve veze sa maj~inim dolaskom,
sporazumevaju se i da Imi ode u stan kod bake, i da se kasnije vrati. Na
kraju, kada Marika ode, i Imi i g|a Monori odlaze u suprotnom smeru)
MONORI: (~im ostanu sami, okre}e se Berciki) Kad budem rekao. Onda.
BERCI: (prestra{en, jedva sri~u}i) Ne, ~ika [aco.
MONORI: Kada svi budu oti{li. Radi}e{ sve onako, kako ti ja ka`em.
BERCI: Ne. Ne. (na ovo ponovljeno odbijanje poslu{nosti i Tulipan di`e glavu)
MONORI: (okre}e se Tulipanu, kao da od sada Bercike i nema) No, Tulipane.
BERCI: ^ika [aco, molim vas.
MONORI: Za sat vremena, Tulipane. Re}i }u ti {ta }e{ mi uraditi kao poslednje, i
onda si slobodan. Gotovo, mo`e{ da ide{.
TULIPAN: (klimne glavom)
MONORI: Da ti ~ujem glas.
BERCI: ^ika [aco.
TULIPAN: Razumem, ~ika [aco.
BERCI:
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MONORI:

Tako. Kiki-riki-semen-ke...
Neko mora da sre|uje stvari, ~ika [aco. I sutra.
MONORI: (skandira, kao da pomo}nika i nema)
BERCI: Znate, da bi´ ina~e. Ina~e, u svakom pogledu.
TULIPAN: (vikne na njega) Daj ovamo pare. (izvr}e mu d`epove)
BERCI: (pomiren sa sudbinom) Dobro, de, onda, no. Ti onda obrati pa`nju na
mu{terije.
TIBOR: (ulazi) Po{to?
MONORI: Od bundeve ili suncokreta? (prepoznaje ga) Forinta ~a{a. Ali ti nema{
ni toliko, je li, Tibore?
TIBOR: Prodajem, [andore.
MONORI: Ti u `ivotu nisi ni{ta kupio, je li?
TIBOR: Dva-tri puta.
MONORI: Ali si uvek bio na gubitku. Je li, Tibore? A kad prodaje{, misli{ da si
na dobitku? Ti si moj ~ovek, Tibore. Gukni.
TIBOR: “Doksa”. (vadi iz d`epa ru~ni ~asovnik) Zlatna “doksa”.
MONORI: (razgleda robu) Ne pitam odakle ti je.
TIBOR: Ne treba da brine{. U ovom slu~aju.
MONORI: Onda ja govorim. Sedamsto. Tulipane! Daj mu{teriji sedam stotina.
TULIPAN: (broji novac)
MONORI: (sklanja sat)
IMI: (vra}a se) Deda. Da se onda prera~unamo. U redu?
MONORI: Ja se danas ne prera~unavam, nego svodim ra~une.
IMI: Dobro, ali za{to ba{ danas?
MONORI: Do danas je trajalo.
IMI: Jesi li umoran?
MONORI: Nisam.
IMI: Jesi li dobro pro{ao?
MONORI: Nisam. Samo ga ti nosi.
IMI: I?
MONORI: (pogleda ga)
IMI: [ta time dobija{? Sad si jo{ ti u posedu. [ta tra`i{?
MONORI: (namiguje mu)
IMI: [ta? (osvrne se, prime}uje Tibora)
MONORI: [ta misli{, ko je ovaj?
IMI: (pogre{no ga razume) Onda }u se kasnije vratiti.
MONORI: ^ekaj samo. No? Ko je? [ta ti misli{.
IMI: (poga|a) Moj otac?
TIBOR: Sine. Kako si?
IMI: Dobro.
MONORI:
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BERCI:

Pa? ^ime se bavi{? Nisam mogao sve do sada da te potra`im, jer sam
ba{ ovih dana pu{ten. Strpali su me ovi u zatvor, jer nisam hteo da igram
onako kako oni sviraju. Shvata{. Ali sad sam odma´ do{ao ovamo, da se
raspitam o tebi. Porastao si, vidim. Od sada ne}u ja morati da te tra`im,
mo`e{ ti da dolazi{ kod mene. Ho}e{ li da zapi{e{ moju adresu?
IMI: Zapamti}u. Reci. Ne}u zaboraviti.
MONORI: (upada im u re~) Doneo ti je ne{to. Da ti ga predam. (vadi iz d`epa i
tutne Imiki u ruku ~asovnik) Zlatna “doksa”. Pomislio sam, ~ak, da je
zadr`im za sebe.
TIBOR: [andore! Da}e{ mu? Stvarno?
MONORI: Pa kako ne bi´.
TIBOR: (ne prime}uje da je iz ovoga Imi sve shvatio) Zna{, za{to je to lepo? Jer
sam ja taj sat od moga oca dobio, dao mi ga je neposredno pred smrt
pod uslovom da ga i ja jednom dam svome sinu. Jer ko je pravi ~ovek?
Onaj kome je i otac bio pravi ~ovek. Onaj, kome njegov otac nije bio
pravi ~ovek, uzalud sav trud, ne vredi mu ni{ta {to je sam pravi ~ovek.
Tako da je sad ovaj sat u pravim rukama. Lepota je u tome, [andore, {to
si mu ga sad dao.
IMI: Dobro je. (tutne Tiboru sat u ruke) Neka ostane tvoj.
TIBOR: Ali kako kad vi{e nije moj.
IMI: Ho}e{ ~ist posao? Onda vrati pare, pa nosi svoju robu.
TIBOR: Nisi me slu{ao? Sad sam rekao odakle dolazim. Treba mi taj novac.
IMI: (Monoriju) Neka i novac bude njegov. Ja }u ti ga vratiti. Koliko je bilo?
Koliko? Vrati}u ti, samo da svr{imo ve} jednom ovaj posao. Ja }u ti
nadoknaditi koliko si dao za njega.
MONORI: Ne treba, meni se isplatilo. (uzima sat od Tibora)
TIBOR: (Imiki) Mo`e{ da svrati{ bilo kad. (`urno odlazi)
IMI: (stoji, na rubu nesvestice)
MONORI: (tutne mu sat u ruke) Stavi na gomilu.
IMI: ^ekaj, ~ekaj malo. Ovaj posao bio je suvi{e brz.
MONORI: Ba{ si smotan. U `ivotu mora{ odmah znati {ta je. Treba uvek smisliti
ne{to, sna}i se, treba odmah odgovoriti, treba odmah uzvratiti udarac,
odmah odsko~iti, odmah pritr~ati, odmah shvatiti, odmah kupiti, odmah
prodati, odmah, odmah, samo je zlato uvek ono {to jeste. Nema posla od
kojeg bi se zlato promenilo, ~ak i bog o~ekuje da mu da{, tek onda }e{ i
dobiti ne{to od njega. Ljudi su kao u nekakvom bunilu, di`u i spu{taju
cene, samo vrednost ne mogu da pokvare, jer ona se meri zlatom, ono je
uvek jednako prisutno u svakom poslu. Sad }e biti tvoje. Ti }e{ jo{ to
do`iveti, Dete, i onaj ko tada bude imao zlata, taj }e opstati.
IMI: Ti to ne}e{ do`iveti.
MONORI: Strpaj ono u ruksak, pa se vrati da se oprostimo.
IMI: Odmah.
MONORI: [ta ~eka{?
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TIBOR:

Ti ne}e{ sa mnom?
Ja }u ve~eras ovde imati jo{ jedan posao. Ho}u valjano da ga obavim.
Bi}e to dobar posao.
IMI: [ta je, Berci?
MONORI: Ostavi ga na miru.
IMI: Zaspao je. (izlazi)
MONORI: (skandira) (U me|uvremenu se na pijaci pojavio Gomba~ik, u skupom,
elegantnom odelu, u stopu ga prati {ofer sa cegerom u ruci. Gomba~ik
ljubi ^epiku u obraze, zatim po~inje da pazari kod Tarzana, i to tako {to
samo prstom pokazuje na robu, Tarzan je stavlja na kantar, a {ofer
pla}a)
TARZAN: (vikne dok meri) ^ika [aco! Mali Gomba~ik je ovde!
KAROLA: Gospodin direktor, valjda? Budi ve} jednom svestan {ta govori{!
TARZAN: Znam ja znanje. Je li, Gomba~ik? Znam {ta znam.
GOMBA^IK: Miran, Tarzane, miran budi. (pokazuje {oferu {ta da stavi u korpu)
TARZAN: (vi~e) Do{ao je gospodin direktor. To mu valja, je li, ~ika [aco?
Direktor lanca hotela. Sin pija~ne nadzornice.
GOMBA^IK: Prestani da se mangupira{, Tarzane.
KAROLA: Nandi!
TARZAN: Sa {oferom. Kod mene. Pazari. ^ika [aco! Pazari za letovanje. Velik je
ovaj svet, ha?
KAROLA: [ta se petlja{ s ovim Monorijem. Smeje ti se. Prezire te.
TARZAN: ^ika [aco! Gde su bile moje o~i! A i va{e. Mali Gomba~ik! Se}a{ li se
jo{, da sam ti ja govorio, {ta treba da radi{? No. Sada ti drugi govore
kad }e{ koga da kokne{, da bi sam ostao u `ivotu. Samo {to sad to radi{
za dr`avu, ha?
GOMBA^IK: Nisi ti takav mangup, Tarzane. Nemoj misliti da nema ve}ih
mangupa od tebe. I ja samo prodajem celer. I to odavno. Ne zanosi se.
TARZAN: ^ujete li, ~ika [aco, {ta ka`e ovaj {tricika? (dobija smesta {amar od
Gomba~ikovog {ofera)
GOMBA^IK: (u ^epikinom dru{tvu prilazi Monoriju)
^EPI: Monori, moj sin bi imao jedan poslovni predlog.
MONORI: (skandira)
GOMBA^IK: ^ika [aco! Sad sam u godinama u kojima ste vi bili kada ste kupili
svog unuka. Zamenili smo mesta. I meni sada dobro ide, otprilike kao
{to je u ono vreme vama i{ao posao, i u ovom dobu i mene ve}
zanimaju samo moji klinci, nisam vi{e neozbiljan.
^EPI: Moj sin ta~no zna kakva je {ema, Monori. @ivi od toga {to je dobro
obave{ten. Isplati}e ti se da ga saslu{a{. Nudi ti novac. ^uje{?
GOMBA^IK: Naime, novac se jedno du`e vreme ne}e kvariti, to se mo`e
izra~unati.
MONORI: Otkud zna{, Gomba~ik, dokle }u da `ivim?
IMI:
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MONORI:

Nije te{ko izra~unati. A i to, da }e nedugo posle va{e smrti i ovaj
svet da propadne, propa{}e i moj novac, a zajedno sa njim i ja }u
izgubiti kredibilitet. U redu, ja }u tada ve} biti star, ali tu su deca, ~ika
[aco. Mislim da se razumemo. Preplatio bih, ukoliko biste imali neku
trajnu vrednost.
^EPI: Ka`i mu i za unuka.
GOMBA^IK: A, da. Dok novac ne bude po~eo da se kvari, va{ unuk, ~ika [aco,
bi}e ve} sredove~an ~ovek, u najboljim godinama, i mo}i }e do tada, i to
novcem koji bih vam sada dao, da stvori sebi stabilnu egzistenciju, i na
taj na~in da se izvu~e. Jer te{ko da bi tada mogao da zapo~inje neki nov
`ivot. S druge strane, moja deca }e tek tada da stasavaju. Smatram da bi
posao bio obostrano koristan.
^EPI: Nema poverenja u tebe.
GOMBA^IK: Jednako gledamo na stvari, a toga je i on svestan. Zar ne, ~ika [aco?
^EPI: (sinu) Ovaj ima neku drugu {emu na umu.
GOMBA^IK: Znam {ta radim, kevo. U dana{nje vreme ni od koga drugog ne
mo`e da dobije ponudu, osim od mene. Preusko je jo{ ovo tr`i{te.
Razmislite, ~ika [aco. Do sutra?
MONORI: Do sutra.
^EPI: (polazi, sinu) Nije rekao ~ak ni da nema.
GOMBA^IK: (polazi i on) To jo{ ne zna~i da nema.
^EPI: Uvek ima poslova. Pojma nemamo ko mo`e, kao da iz zemlje izni~e, da
se pojavi s nekakvom ponudom.
GOMBA^IK: (u odlasku) Ali niko ne mo`e da mu ponudi toliko kao ja, svaku
ponudu mogu da prelicitiram.
^EPI: Poznajem ja njega, ube|en je da }e ve~no `iveti. Umi{lja da je svemogu}.
Budala.
GOMBA^IK: Ta~no zna, u ~emu je njegov interes. (odlaze)
TARZAN: (prilazi Monoriju koji ne prestaje da skandira) ^ika [aco! Nekako jo{
pre`ivljavamo. Ali {ta da radim, ne mogu otrpeti da drugi `ive bolje.
KAROLA: (dovikne mu sa {tanda) Prebi}e te, slu{aj {ta ti ka`em, ima da te ole{e,
a ti razgovara{ sa tom ni{tarijom, smeje ti se iza le|a.
MONORI: Ova }e da pokupi prnje i da ide, Tarzane. Ova `ena.
TARZAN: ^ika [aco. [ta velite za ovaj svet, ~ika [aco?
KAROLA: Za {ta umi{lja{ sebe? Reci! (presvla~i se)
MONORI: Evo ve} se i obla~i.
TARZAN: ^ika [aco! Recite mi {ta da radim. Kakav posao da po~nem?
MONORI: Treba ti ta `ena, ili ti ne treba?
TARZAN: Treba. Zato je `ena. S druge strane, me|utim, gde je ~oveku ponos,
ako su ovi ovde?
MONORI: Ode ti `enska, Tarzane.
TARZAN: Neka jede govna. Ali vi, ~ika [aco, mogli biste mi dati neki savet,
kako sad i {ta. ^ime se vi bavite u poslednje vreme?
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MONORI: Oti{la je `ena, Tarzane. Ova `ena je oti{la.
TARZAN: A savet? Na {ta tipujete?
MONORI: Ne dajem tipove. Ja sam sad u sasvim drugom poslu. Zatvori radnju.

Sam, jer je `ena ve} oti{la. A onda idi, na|i neku drugu. Kiki-rikisemen-ke... (sto~i}u prilazi jedan mladi par)
TARZAN: ^ika [aco!
MONORI: Izvolite.
MLADI]: Dve ~a{e suncokreta, molim.
MONORI: Odma´. [tanicla ili d`ep?
DEVOJKA: U njegov d`ep.
MLADI]: Za bioskop. Mra~ni bioskop.
MONORI: (okretno, ~ilo meri, uzima nov~anicu, s odvratno{}u je posmatra)
Nemate ni{ta manje?
MLADI]: Imamo samo to.
MONORI: A ni to nije bog zna koliko.
DEVOJKA: Idemo u bioskop.
MONORI: Tulipane, daj sitno.
TULIPAN: Sitni{ sam ostavio u Bercinom d`epu.
MONORI: Onda uzmi od njega. Ja tog ~oveka vi{e ne poznajem.
DEVOJKA: @urimo, molim vas.
TARZAN: Evo odma´, odma´. Sve za mu{teriju, samo polako. (Tulipan se okre}e
Berciki, dotakne prstom spava~a, ali ovaj se ne mi~e. Tada ga Tulipan
gurne, telo se svali sa stolice. Mladi} i devojka se `urno udalje)
TARZAN: Ovaj je tre{ten pijan. (odlazi prema svom {tandu)
TULIPAN: (konstatuje da je Berci mrtav, pogleda u Monorija)
MONORI: Posadi ga nazad na stolicu. Kao da je `iv. (Berciki) Da}u ja tebi.
Kvari{ mi ovde posao. Kvari{ mi ovde posao, ka`em. Ima{ {ut-kartu,
mo`e{ da ide{. Nosi se, kud te noge nose. Pokazao si se, nema {ta. I to
na kraju. “Ovako, ~ika [aco, te onako, ~ika [aco”. “Ne, ~ika [aco”.
Zapamti}e{ mi to. Sad si nau~io lekciju, je li, ni{tarijo. Nau~io si, a? Ti
ve} zna{. (pogleda u nebo) Zamra~i se ve} jednom. (skandira)
TULIPAN: (ve} sedi na svom mestu) A ja, ~ika [aco?
MONORI: Jo{ ne{to }e{ mi svr{iti, a onda si slobodan.
TULIPAN: Danas?
MONORI: Danas. (U pozadini su ve} skoro svi {tandovi zatvoreni, prodavci se
opra{taju i odlaze. I Tarzan polako zavr{ava sa zatvaranjem)
TARZAN: (dovikne) ^ika [aco! (Ulazi [kulteti, prili~no ostareo, najpre prilazi
^epiki koja u pozadini posluje ne{to i zapo~inje nema igra izme|u njih
dvoje. Pozdravljaju jedno drugo s radosnim iznena|enjem, jer se
odavno nisu videli, a onda se upu{taju u razgovor. Uskoro, me|utim,
~uv{i Monorijevo ime, koje Tarzan jednako uzvikuje, okrene glavu prema
starom trgovcu, raspituje se kod ^epike da li je semenkar zaista njegov
stari poznanik, zatim mu polako prilazi)

^ika [aco! Ja sam onda zatvorio. Idem ja.
(nakratko prekida sa skandiranjem) Je l´ u kr~mu? (pa nastavlja)
Kiki-riki-semen-ke...
TARZAN: Znate li ne{to bolje? Nemojte misliti da }u po}i za ovom `enom.
Postoji druga, tre}a. I vi ste uvek gledali samo na to, od ~ega se `ivi, zar
ne? Gurali ste se. (gleda u malo d`epno ogledalce, ~e{lja se) Onda, sutra
na istom mestu, u isto vreme. Samo sa drugom `enom. Prijatan odmor,
~ika [aco. Ljubimruke. (odlazi)
MONORI: (skandira) Do}i }e jo{ Dete. Dete sa ruksakom.
IMI: (sti`e, s te{kim ruksakom na le|ima, krcatim olovnim vojnicima)
MONORI: No, onda }e{ se sad oprostiti od mene, Dete.
IMI: Baka ti poru~uje da je za danas bilo dosta, ili prepusti posao Berciki, a ti
da se svakako popne{ u stan.
MONORI: Ba{ }e ona da mi ka`e... Imam u izgledu jo{ jedan posao ve~eras.
(prime}uje [kultetija) No. Znao sam da }u ve~eras imati jo{ jedan
posao.
[KULTETI: Sklopi}ete sada sa mnom najbolji posao u `ivotu, gospodine Monori.
Mo`ete se opkladiti.
TULIPAN: (ustaje, da bi gost mogao da sedne)
IMI: Ja bih onda polako...
MONORI: (zadr`i ga, zatim [kultetiju) Kupujete ili prodajete, gospodine [kulteti?
(Imiki) Obrati sad pa`nju.
IMI: Ne bih ba{ da dre`dim ovde sa ovim.
MONORI: Od ovog ~oveka bi mogao mnogo toga da nau~i{.
IMI: Baka ti poru~uje...
MONORI: Od boga }e{ jo{ mo}i mnogo toga da ~uje{, ali dva ovakva trgovca se
vi{e nikad ne}e sastati. ([kultetiju) Imate li dece, gospodine [kulteti?
[KULTETI: Porodi~ni poslovi se sa mnom zavr{avaju. Moj otac je bio suvi{e jak
~ovek. Sad je umro, u 92. godini. A Tulipan? Jeste li zadovoljni njime?
MONORI: Moj jedini pomo}nik.
[KULTETI: Pre`iveo si, Tulipane? Ni{ta drugo te nije ni zanimalo, a? (Monoriju)
Mogli bismo onda po~eti.
MONORI: Opet vam se `uri.
[KULTETI: Do{ao sam samo na par dana. Sutra se vra}am u Ameriku.
MONORI: Ina~e?
[KULTETI: Pa, moli}u lepo. Oti{ao sam pre dvadeset godina, onda sam mislio,
zbog toga {to tamo tr`i{te pru`a ve}e mogu}nosti. Posle petnaest godina
sam morao da shvatim da sam ja zapravo tamo pobegao od oca. I nakon
daljih pet godina sam uvideo da sam uzalud be`ao. Promena sredine ne
re{ava stvari. Nije gre{ka u svetu, nego u nama.
MONORI: (Imiki) Ho}e da me ubedi... ([kultetiju) Vi, dakle, tvrdite da ~ovek ne
mo`e da postane ono {to `eli? Vi ste se obogatili, zar ne?
TARZAN:
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MONORI:

Ba{ tako. Ali ne na onaj na~in na koji sam ja hteo. Svoju istoriju
nosimo u sebi, gospodine [kulteti. I to unapred izmi{ljenu. (gleda na
sat) Ambijenti mogu da se smenjuju, ali to je sve, ipak, samo privid. Ja,
na primer, kad god se sretnem sa vama, `urim. No, dobro. Da se vratimo
poslu. Vi posedujete ne{to {to bih ja sjajno i odmah platio.
MONORI: Od mene mo`ete samo da otkupite ono {to ste mi ve} jednom prodali.
[KULTETI: Dobro se mi razumemo.
MONORI: Ako biste hteli nazad ono te{ko, ja sam to ve} preprodao.
[KULTETI: Ona druga roba me zanima.
MONORI: (i on pogleda u Tulipana) Ta je i meni neophodna.
[KULTETI: Evo blauvajs petice, koju ste mi vi dali za tu robu. I, recimo, dao bih
jo{ ne{to pride, kao kamatu. U devizama.
MONORI: Nije na prodaju.
[KULTETI: Kod vas samo krade bogu dane.
MONORI: Nema dosta zlatarskih majstora preko bare?
[KULTETI: (smeta mu Imijevo prisustvo) Nisam u stanju meritorno da
pregovaram sa vama u prisustvu ovog mladi}a.
MONORI: Moj je uslov da bude tu.
[KULTETI: (predaje se) Roba je va{a. Meni Tulipan nije za to potreban. Nego za
ono u {ta se osim zlata razume. No.
MONORI: U to se, molim vas, u Americi mnogi razumeju.
[KULTETI: Ali jedan stranac tamo mo`e obaviti daleko ~istije poslove. No!
(smeta mu Imijevo prisustvo) [ta pilji u nas ovaj momak? Mislite li da
nas razume?
MONORI: Jo{ ne. Ali jednom }e i on sklopiti jedan ovakav posao, i voleo bih da
ne bude bez iskustva.
[KULTETI: Dobro. Da bismo bili kvit u ceni, ho}u da znam za {ta vam je Tulipan
potreban.
MONORI: Za ono za {ta je i vama potreban.
[KULTETI: (vidno se iznenadi) Onda }u predlo`iti ne{to drugo. Dokle }e vam biti
potreban?
MONORI: Ako mi sad odmah predate dijamant, u roku od sat vremena roba je
va{a, gospodine [kulteti. I u zamenu za ovaj uslov, ne tra`im ni{ta povrh
blauvajsa.
[KULTETI: (vadi iz d`epa dijamant)
MONORI: (Tulipanu) Pogledaj ga.
TULIPAN: (s lupom) Blauvajs. Bez ikakve trun~ice. Pet karata.
[KULTETI: Naravno. (hitro uzima kamen iz Tulipanovih ruku) Samo {to u tom
slu~aju, ako vi ovde sa Tulipanom obavite onaj posao, ne}u imati ~istu
robu. Ne `elim nikakve komplikacije.
MONORI: (preuzima dijamant) Bez brige. Vi se samo pobrinite za transport.
Ho}e li imati autenti~ne dokumente?
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[KULTETI:

To je moja briga. (ne mo`e vi{e da se suzdr`i) Ovaj mladi}! Molim
vas, ovako nije mogu}e pregovarati. Zaista se ~udim, da znate.
MONORI: Dete. Do|i ovamo. (Imiki, tako da ga i [kulteti ~uje) Moram uveriti
svog poslovnog partnera da si ti moj pouzdan ~ovek. ([kultetiju) Morate
znati da sam ja ovo dete dva puta kupio, i da je ono toga potpuno
svesno. (Imiki) Zar te nisam i od smrti otkupio?
IMI: Jeste.
MONORI: Smrt je dobra mu{terija. Ali nije tako dobar trgovac, kao ja. Sad }u joj
podvaliti. Ja }u da ka`em cenu. Ni re~ nemoj da izusti{, to je sve {to
tra`im od tebe za ono {to sam ti dao, samo me saslu{aj, i onda idi. Ja }u
sad da likvidiram firmu. Od sad }e{ i ti biti sam svoj gospodar. Meni
nikad niko nije mogao da zapoveda. Moj je uslov, da i ti bude{ takav.
Rekao sam da ni re~ ne}u da ~ujem. Idi sad. (nakon {to je Imi oti{ao,
okre}e se [kultetiju) Pro{etajte se malo, gospodine [kulteti. Sa~ekajte
Tulipana na uglu Lujzine ulice. Sretan put.
[KULTETI: I vama, gospodine Monori. Dobra pogodba.
MONORI: Sla`em se. Ali nemojte razglasiti da sam bio popustljiv.
[KULTETI: [alite se, gospodine Monori? Smatram da sam vam ja dao popust.
(odlazi)
MONORI: (sedne na stolicu) Posle }e{ oti}i na ugao Lujzine ulice. Ostalo }e
[kulteti znati. ^ekaj malo.
TULIPAN: (vadi no` iz pojasa) Ka`ite, ~ika [aco.
MONORI: Brzo. (Tulipan mu hitro prere`e vrat, zatim `urno odlazi)
TARZAN: (nailazi) ^ika [aco. Sa ~im poslujete? Guknite. Stvarno ho}ete da me
izostavite? Nemojte mi to raditi, ~ika [aco. Gde danas le`e pare? ^ika
[aco! ^ika [aco!
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Geza Beremenji (Géza Bereményi) je jedan od najsvestranijih stvaralaca u
savremenoj ma|arskoj knji`evnosti i filmskoj umetnosti. Rodio se 25.
januara 1946. godine, diplomirao na budimpe{tanskom Filozofskom
fakultetu italijanski jezik i knji`evnost. Bavio se marketin{kim poslovima i
radio kao dramaturg u jednoj filmskoj producentskoj ku}i. Od 1978. je
slobodan umetnik, pi{e filmska scenarija, drame, novele, romane. Vrlo je
uspe{an tekstopisac balada u zabavnoj muzici. Geza Beremenji u svojim
delima, po mi{ljenju kriti~ara, izra`ava ose}anje sveta i `ivota takozvane
“velike generacije” koja je na scenu stupila u neposredno posleratnom
periodu.
Autor je zbirki novela: [vedski kralj (A svéd király, 1970), Isto~no-zapadni
kolodvor (Kelet-nyugati pályaudvar, 1993), Podignuta kragna (A feltûrt
gallér, 1994), i romana Legendarijum (Legendárium, 1978).
Napisao je desetak dramskih tekstova, a najve}i uspeh je postigao sa
“pija~nom igrom” pod naslovom Cena zlata (Az arany ára) 1998. godine.
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Најједноставнији и најбржи одговор, без сувишних речи, био би:
– Зато што су Мостови добар часопис.
А онда следе образложења тог разлога. Прво: висок ниво прилога; друго:
актуелност садржаја; треће: отвореност за све стране света, укључујући и
суседе; четврто, или можда прво: добро осмишљена и реализована
уређивачка концепција.
Часопис Удружења преводилаца Србије Мостови покренут је 1970. године
са идејом да српску културну и књижевну јавност систематично
обавештава о најновијим кретањима у светској књижевности, а такође и да
буде стално отворена цеховска трибина за питања превођења. За четири
деценије излажења Мостови су се вишеструко потврдили као прва
преводилачка периодична публикација са врло јасно одређеном
уредничком политиком, заснованом на идеји да се зрелост, богатство и
разуђеност сваке, па, следствено томе, и српске културе, може остваривати
једино непрестаним неговањем њених односа са другим културама.
Када смо већ код интеркултурне размене (а размена је срж културе), треба
рећи да у готово свим европским земљама, па и у државама у региону
којем припада Србија, излази макар по један часопис посвећен актуелним
преводима из светских књижевности, а такође, контигентно, и
специјалистичким питањима теорије и праксе превођења. У Србији су, до
недавно, излазила два таква часописа, Мостови и Писмо (са серијом
алманаха намењених посебним националним страним књижевностима), а
онда су Мостови остали сами. Управо сам се на страницама тог часописа
први пут срео са радовима многих значајних и најзначајнијих савремених
светских писаца (наводим по непоузданом сећању: Маргарет Етвуд, Бен
Окри, Амос Оз, Г. В. Себалд, Јон Хуаристи, Харолд Бродки, Пол Остер и
тако редом). Током свих оних морбидних, депресивних година, Мостови
су, мимо буке и беса наказне свакодневице, за мене остали постојан,
брижљиво уреднички и језички конципован водич како по “централним”,
тако и по “рубним” светским књижевностима, ово тек условно, јер је
центар у књижевности увек тамо где је добра књига, свеједно да ли
говоримо о Мексику, Француској, Нигерији, Русији...
Нисам у томе остао усамљен. Таква, наизглед појединачна корист, с
временом је прерастала у општију културну вредност. Као књижевни
критичар и својевремено уредник у разним издавачким кућама могу
потврдити да су многе књиге дошле до издавача, а потом и до читалаца
захваљујући чињеници да су најпре у одломцима објављене у
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Мостовима, чиме је онда српска књижевна и културна јавност лакше
успостављала и чувала критеријуме поуздане информисаности и
актуелности, па се захваљујући томе може рећи да је благовременост
преводилачких реакција и релативно брзо објављивање новоизашлих дела
из корпуса данашње светске литературе једна од лепших страна наше
културе. Мостови ту имају видну и заслужну улогу, утолико виднију и
заслужнију што се нису поводили нити се поводе за тржишним
интересима и мерилима, већ следе начела квалитета и
репрезентативности. (Податак да се у Мостовима редовно објављују
преводи драма и дела из класичних књижевности, а у истој мери и темати
из нама мање познатих светских литература то недвосмислено потврђује.)
И тако годинама, током којих су Мостови постајали, постали и опстали
репрезентативан, оптимално уређиван часопис са сјајном традицијом и
високопрофесионалном репутацијом. Изворно замишљени као стручно
гласило Удружења књижевних преводилаца, Мостови су лако испунили
почетну замисао, да би је затим сразмерно брзо превазишли дубином
увида и ширином опсега, и позиционирали се као поуздан водич и
разложно селективан известилац о збивањима у преводној књижевности.
У њима се, напоредо с тим, непрестано промишља природа уметничког
превођења и стално се, са непорецивим аргументима, захтева побољшање
статуса преводилачке професије чији је значај за културу једног друштва
непорецив. И врапци знају, мада за људе из државне администрације
нисам сигуран, да без рада преводилаца није могуће успостављање
поредбених критеријума у самеравању и саображавању онога што се
ствара у матичној култури са оним што се ради у свету.
И да се вратим на почетак. По свему, а најпре по томе што чувају част
једне драгоцене и тихе професије, што нас без доцње, на прави начин,
пробраним избором добрих текстова обавештавају о вредним делима из
других књижевности, и далеких и блиских, као и по томе што су сами
себи – а то код нас нипошто није лако! – постали традиција коју треба
следити, ширити и иновирати, Мостови чине лепу посебност наше, на
срећу, и даље сразмерно богате часописне сцене. О томе најбоље сведочи
податак да скромни тираж очас плане, јер је тај часопис изградио верну,
постојану, стално заинтересовану читалачку публику, што је најважнији и
уједно најтеже достижан циљ сваког културног прегнућа.
Да, читам Мостове, из чистог задовољства, зато што се у њима заиста
има шта прочитати.

Mihajlo Panti} (1957), pisac, kwi`evni istori~ar i kriti~ar,
profesor Filolo{kog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pisac
dvanaest kwiga kwi`evne proze, sastavqa~ niza antologija, autor
kwi`evnokriti~kih kwiga i mnogobrojnih ogleda o kwi`evnosti.
Nosilac niza najzna~ajnijih kwi`evnih nagrada, od Brankove
nagrade (1981) do Nagrade grada Beograda (2008) i bugarskog
Ordena ]irila i Metodija (2009).

— Dedi Zumbo
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Knji`evna slava i konstrukcija

identiteta:
italijanski prevodi delâ Ive Andri}a
Preveo s italijanskog Dejan Ili}
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1.1. Tema moje diplomske teze, Italijanski prevodi delâ Ive Andri}a, tek sada
to vidim, pratila me je od po~etka mojih univerzitetskih studija. Pripadam
manjini Italijana koja `ivi u Istri i kada sam, sada ve} pre mnogo godina, do{la
u Trst da bih poha|ala predavanja na univerzitetu, se}am se da sam bila
za~u|ena, no mo`da je bolje re}i ljuta, zbog ~injenice da mnogi/e moji/e
prijatelji/ce s grupe uop{te, ili skoro uop{te, nisu poznavali jugoslovensku
knji`evnost. Neko me je ~ak pitao da li postoje jugoslovenski pisci. Veoma
naivno, poku{avala sama, tada, da na|em razloge za ovo nepoznavanje, te sam
obi{la sve tr{}anske knji`are kako bih ustanovila {ta je i koliko toga do tada
bilo prevedeno. Malo. Pitala sam: za{to? Ekonomski razlozi, glasio je
odgovor. Realnost ~injenica i usvojeni razlozi nisu me zadovoljili, te su ova
istra`ivanja i ova pitanja jo{ zadugo ostala otvorena. Kad sam pre nekoliko
godina, posle duge pauze, odlu~ila da nastavim prou~avanja i da ih dovr{im,
na{la sam se pred mogu}no{}u da izaberem i nove studije kojih “u moje
vreme” nije bilo, i kojima }u sa zadovoljstvom pristupiti. Tako sam odlu~ila
da diplomiram na uporednim knji`evnostima, jer je upravo to bilo ono {to sam
htela od po~etka, u nadi da }u dobiti iscrpnije odgovore na pitanja koja su
ostala otvorena.
Andri} po~inje da pi{e veoma rano i mnoga su njegova dela objavljena
izme|u dva rata, iako su najve}a dela (mislim na romane: Na Drini }uprija i
Travni~ka hronika) napisana za vreme Drugog svetskog rata, a objavljena tek
1945. Na osnovu toga, moglo bi se o~ekivati da su mu dela prevo|ena na
italijanski relativno konzistentno, barem tokom pedesetih godina. Me|utim,
nije tako. Do sredine pedesetih imamo samo tri prevoda. Ni {tampa, a tu
mislim pre svega na onu koja se specifi~nije bavi knji`evno{}u, ne obra}a
mnogo pa`nje na ovog pisca s druge strane granice. Tek kada mu je dodeljena
Nobelova nagrada (1961), po~inje da se govori o Andri}u i prevode se mnoga
njegova dela. Nakon ovog povoljnog perioda sledi veoma dugo }utanje (od
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skoro tri decenije) tokom kojeg se ne objavljuju novi prevodi, pa Andri}evo
ime pada u zaborav. Sa~eka}emo devedesete godine da bismo mu ime ponovo
zapazili u italijanskom izdava{tvu. Tokom devedesetih, zapravo, bi}e
objavljena ~ak ~etiri prevoda, dve duge pripovetke1 i dve zbirke2 s ukupno
dvadesetak pripovedaka.
Ovi izdava~ki primeri navode nas na pomisao da se Andri}evo ime vezuje pre
svega za dva doga|aja: Nobela i rat koji je izbio devedesetih godina u
Jugoslaviji. Upravo se na toj hipotezi zasniva moj rad. Na stranicama koje
slede, poku{a}u da razmotrim ova dva doga|aja, jedan ~isto knji`evne, drugi
politi~ke prirode, i poka`em kako su oni uslovili Andri}evo prisustvo u
italijanskom izdava{tvu.3
[to se ti~e Nobela, prili~no je uobi~ajeno da jedno takvo me|unarodno
priznanje pokrene niz mehanizama, usled ~ega se izdava{tvo neizbe`no
aktivira i nastoji da (kao u slu~aju Italije) a posteriori sanira dug period u
kojem je Andri}evo ime bilo gotovo nepriznato. Dok, kada je re~ o
devedesetim godinama i obnovljenom zanimanju za pisca nakon decenija
}utanja, stvar je mnogo druga~ija, jer u ovom slu~aju knji`evni zna~aj gotovo
da prelazi u drugi plan, jer ga nadilazi va`nost koja se pridaje nacionalnom i
kulturnom identitetu. Andri} tu vi{e nije internacionalni pisac, ve} pre svega
bosanski pisac koji dobro predstavlja svoju zemlju, i koji se mo`e
identifikovati s njom. Rat u Jugoslaviji verovatno je usmerio opredeljenje
izdava~kih ku}a u pravcu Andri}evog imena, slavnog pisca, bosanskog,
jugoslovenskog, koji je puno pisao i puno razmi{ljao o pitanju su`ivota
jugoslovenskih naroda. Ovu sam pretpostavku formulisala nakon {to sam
ispitala koja su dela tih godina predlagana italijanskim ~itaocima, kao i na~in
na koji su ta dela prevedena. S jedne strane, bri`ljivo se zanemaruju
Andri}eva najve}a i, sa stanovi{ta prevo|enja, najzahtevnija dela, a privileguju
1 I. Andri}, I tempi di Anika, u prevodu L. Costantini, Milano, Adelphi, 1990. I. Andri}, La
corte del diavolo, u prevodu L. Costantini, Milano, Adelphi, 1992.
2 I. Andri}, Racconti di Sarajevo, u prevodu D. Badnjevi} Orazi, Roma, Newton Compton,
1993. I. Andri}, Racconti di Bosnia, u prevodu D. Badnjevi} Orazi, M. Orazi Ba{i}, Newton
Compton, 1995.
3 Ova moja hipoteza samo se delimi~no poklapa s onom koju nalazimo u M. Zogovi}, „Ivo
Andri} u italijanskoj kritici“, u Knji`evna pro`imanja, Beograd, Rad, 2000, str. 151–159, koja
se usredsre|uje pre svega na recepciju kritike. I Zogovi}eva, u nameri da razjasni Andri}evo
mesto u italijanskoj kulturi, prime}uje kako je pisac dostigao {iroku popularnost zahvaljuju}i
Nobelovoj nagradi (1961) i prevodima svojih romana. Prevodi se, zapa`a Zogovi}eva,
hronolo{ki poklapaju s Nobelom, iako nisu nu`no uslovljeni nagradom. Potom bi, po
Zogovi}evoj, ~itavu kriti~ku literaturu o Andri}u u Italiji, trebalo podeliti na tri faze. Prva od
1924. do po~etka {ezdesetih godina; druga od po~etka {ezdesetih do po~etka sedamdesetih
godina; tre}a od po~etka sedamdesetih do na{ih dana. Zogovi}eva dalje navodi, za svaku od
ustanovljenih faza, dela koja svedo~e o Andri}evom prisustvu u Italiji. Sugeri{em da se, na
osnovu prevodâ, mo`e utvrditi druga~ija periodizacija i da ta periodizacija omogu}uje, isto
tako, da se pa`nja usredsredi na osnovne probleme na koje nas italijanska recepcija Andri}a
upu}uje: problem knji`evne slave, te problem konstrukcije identitetâ.

Svako prevedeno delo neizbe`no gubi deset-petnaest posto svoje
preciznosti i autenti~nosti. U francuskoj i nema~koj verziji mojih dela, na
primer, ima puno gre{aka, iako su prevodioci odli~ni. [...] Treba prihvatiti
tu realnost i pomiriti se s tim. Ne mo`e se druga~ije.4
4 D. Badnjevi}, Cronologia, u I. Andri}, Romazi e racconti, Milano, Mondadori („I
Meridiani“), 2001, str. LXIII.
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2.1. Zanimljivo je videti {ta je Andri} mislio o prevodima, povodom toga
pogledajmo odlomak iz pisma koje je uputio svojoj pevoditeljki na {vedski,
Gun Bergman [Gun Bergman]:
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se pripovetke. I ne samo to, osim dva prevoda dugih pripovedaka, ostale su
objedinjene dvema zbirkama ponu|enim u jeftinim izdanjima, privla~nih
naslova (Pripovetke o Sarajevu i Pripovetke o Bosni), osmi{ljenim ad hoc,
odre|enim povodom, koje vrlo jasno, ve} svojim grafi~kim re{enjem, upu}uju
na situaciju u Jugoslaviji. Zapravo, na koricama prve zbirke prikazan je
muftija (poglavar muslimanskih sve{tenika), a na drugoj je reprodukovan
detalj slike ~iji je naslov: Bratoubila~ki rat.
[to se ti~e prevodâ, posebnu pa`nju poklonila sam tome kako su i, pre svega,
da li su prevo|eni termini i izrazi tipi~ni za Andri}ev jezik, te sam uporedila
ove nove prevode s prevodima iz {ezdesetih godina, kako bih videla ima li
sli~nosti i/ili razlika u prilazu.
Bilo mi je stalo da vidim i razumem da li su ovi prevodi odra`avali polazni
tekst, ili su se udaljavali od njega da bi se pribli`ili italijanskoj publici,
obavljaju}i tako operaciju pripitomljavanja. Po mom mi{ljenju, u mnogim
slu~ajevima, to je prevod koji pripitomljava, ponavljam, da bi Andri}a
pribli`io italijanskoj publici, te ga u~inio lak{im i razumljivijim. Ali u takvoj
vrsti operacije neizbe`no se `rtvuju polazni tekst i njegova slo`enost, kao i
sama priroda pisca.
Da se vratim na svoju hipotezu, mislim da su se, devedesetih godina, upravo
zbog sukoba u Jugoslaviji i setili Andri}a, te se poslu`ili njime i njegovom
knji`evnom slavom, kako bi objasnili i opisali italijanskim ~itaocima jednu
istorijsku, politi~ku i dru{tvenu realnost, ~esto zanemarivanu i gotovo
nepoznatu. Andri} je sigurno odli~no poznavao Bosnu, i njegove teme
prete`no su vezane za tu zemlju i istorijske doga|aje koji su je obele`ili. Sama
~injenica naizgled nema negativne konotacije, ali na~in na koji se ova
operacija vr{i mo`e ih imati, jer se, osim simplifikacije, ponekad rizikuje i
banalizacija tema, a pre svega manipulacija slikom samog pisca.
Prevod ne predstavlja ~isto jezi~ku ~injenicu, to jest puku transpoziciju iz
jednog jezika u drugi, nego znatno slo`eniji i ra{~lanjeniji proces.
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Dakle, Andri}, priznaje neizbe`na ograni~enja prevoda (bez obzira na vrsnost
prevodioca), ali je isto tako svestan vrednosti i zna~aja dela prevodilaca, bez
kojih se ne mo`e. Ova mi{ljenja mogu se povezati s razvojem studija o
prevo|enju u poslednjim decenijama. Razvojem i perspektivama na kojima se
ovaj rad zasniva.
Naro~ito od sedamdesetih, u stvari, mnoge studije te`e da poka`u veliki uticaj
koji istorijski, kulturni i dru{tveni ~inioci imaju u prevodila~kom procesu. Ovo
{ire vi|enje pojma prevo|enja neizbe`no je dovelo do pomaka u odnosu na
praksu staru koliko i ljudsko bi}e. Nakon Drugog svetskog rata, pre svega,
sam je pojam pretrpeo velike transformacije, i od jedne po~etne ideje o
prevo|enju kao nauci stiglo se, osamdesetih godina, do pojma prevo|enja kao
predmeta prou~avanja, discipline kojoj se daje naziv Translation Studies, jer se
`eli ista}i da nije re~ o nauci o prevo|enju, a mo`da ni o teoriji, nego o
jednom polju prou~avanja.5 I kao takav njegov je radijus delovanja
interdisciplinaran, dakle nevezan za isklju~ivo lingvisti~ku predstavu. Njegova
svrha, zapravo, nije u tome da bude prakti~na i normativna podr{ka
prevodila~koj delatnosti, nego u tome da opisuje i prou~ava sve one
komponente koje aktivno u~estvuju u prevodila~kom procesu. Prema tome,
ako se prevo|enje razmotri iz ovog ugla, stvari se radikalno menjaju, te se
mo`e ustvrditi da zapravo kontigentni ~inioci, neograni~eni na ~isto jezi~ke
aspekte, uslovljavaju prevodila~ki ~in u odre|enom istorijskom trenutku.6 Ako
po|emo od ove pretpostavke, svrha, dakle, nije u tome da se utvrde pravila za
ostvarivanje idealnog prevoda, nego da se analizira prevedeni tekst kako bi se
naglasile norme i konvencije koje su uticale na njegov proces, koji ima
interkulturni i dru{tveni karakter i kao takav biva neizbe`no uslovljen
pritiscima ideologije i mo}i.7 Ova analiza, prema deskriptivnoj metodologiji,
polazi pre svega od prevedenog teksta i prati kriterijume primala~ke kulture,
jer upravo oni determini{u prihvatanje prevedenog dela.
Dva su, pre svega, metodolo{ka predloga koji upu}uju na one perspektive
kojima `elim da se bavim, i koji su se pokazali... izuzetno produktivnim za
moju analizu. Jedan pripada Andreu Lefeveru [André Lefevere], drugi
Lorensu Venutiju [Lawrence Venuti].
2.2. Posebnu pa`nju posve}uje primala~koj kulturi Andre Lefever, koji u svom
ogledu Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame8 ispituje
nekoliko osnovnih aspekata prevodila~kog procesa. On pre svega tvrdi da
5 S. Nergaard, Introduzione, u Teorie contemporanee della traduzione, Milano, Bompiani, 2002,
str. 14.
6 M. Ulrych, Introduzione, u A. Lefevere, Traduzione e riscrittura. La manipolazione della
fama letteraria, ital. prev. S. Campanini, Torino, UTET, 1998, str. VII-XV.
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7 Isto, str. VII.
8 A. Lefevere, Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame, 1992; ovde
navodimo po ital. prev. S. Campanini, Tradizione e riscrittura. La manipulazione della fama
letteraria, Torino, UTET, 1998.

10 Isto, str. XIII.
11 A. Lefevere, Traduzione e riscrittura. La manipolazione della forma letteraria, cit., str. 14.
12 Isto, str. 16.
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9 M. Ulrych, Introduzione, u A. Lefevere, Traduzione e riscrittura. La manipulazione della
fama letteraria, ital. prev. S. Campanini, Torino, UTET, 1998, str. IX.
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knji`evno delo ne mo`e biti primljeno i recipirano od dru{tva koje ga prima
ukoliko prevod ili rewriting nije u skladu s dominantnim vrednostima tog
odre|enog dru{tva. A kako su svi vidovi rewritinga uslovljeni ili ideologijom
ili poetikom odredi{nog dru{tva, o~igledno je da se proizvodi alteracija
knji`evnosti kako bi ona obavila posebnu dru{tvenu funkciju.9
Za Lefevera je pojam rewritinga veoma {irok i ne odnosi se samo na prevod u
u`em smislu, nego na svaki vid tekstualne manipulacije, pa dakle i na razne
vidove reinterpretacije unutar iste kulture (na skra}ena izdanja, antologije,
kritiku, knji`evnu istoriografiju, izdava~ku delatnost i adaptacije za film i
pozori{te). On podvla~i da je na{e poznavanje nekog dela, autora ili autorke,
perioda, knji`evnog `anra ili ~ak cele knji`evnosti, uslovljeno slikom koju
nam o njima daju rewriters i da ponekad zavisi od te slike. U tolikoj meri da
su neke od tih slika, a Lefever ih analizira u svom ogledu, uspele da “u
polaznoj kulturi preoblikuju sliku jednog knji`evnog dela ili ~ak dru{tva”.10
Stvaranje ovih slika, kao i same slike, kako isti~e Lefever, malo su prou~avani
uprkos njihovoj velikoj mo}i, te fundamentalnoj ulozi koju su imale i koju
imaju, i to ne samo u dru{tvima ~ija se mo} manifestuje vidljivo i upadljivo.
Lefeverova analiza pojmova rewritinga i manipulacije ima za rezultat
nagla{avanje uloge koju u procesu medijacije i konstrukcije slike o
knji`evnom delu (“knji`evna slava”) imaju ideologija i mo}, i prou~avanje te
uloge. Da bi to postigao, Lefever se slu`i pojmom sistema i koristi ga kao
heuristi~ko sredstvo. On, zapravo, podvla~i da je zna~enje “sistema” neutralno
i da ima isklju~ivo deskriptivnu funkciju, te ga zato ne treba brkati sa
“Sistemom”.
Sistem je za Lefevera “skup pravih pravcatih ’prinuda’ kojima se podvrgavaju
pisci, ~itaoci i rewriters”11 Ponekad su ove prinude tako suptilne da prolaze
gotovo neprimetno, ali postoje i one koje ne pru`aju mogu}nost izlaza i koje
uslovljavaju kako rewriterse tako i pisce/spisateljice same. Ove prinude,
me|utim, indukuju razli~ita pona{anja. S jedne strane se mo`e potvrditi
prilago|avanje sistemu, s druge – udaljavanje od njega. Ako se izabere ovo
drugo, postoje, po Lefeveru, dva ~inioca kontrole koji spre~avaju da se
knji`evni sistem previ{e udalji od drugih podsistema. ^inioca kontrole on
poistove}uje sa “specijalistima” (kriti~ari/ke, recenzenti/kinje, predava~i/ce i
prevodioci/teljke); taj ~inilac nastoji da iznutra kontroli{e sistem, ali na bazi
kriterijuma koje odre|uje drugi ~inilac koji deluje spolja i kojeg Lefever
naziva “patronatom”. Pod patronatom on podrazumeva “one centre mo}i
(osobe, institucije) koji su u stanju da podr`avaju ili spre~avaju produkciju,
{irenje i rewriting knji`evnih dela”.12 Izraz “mo}“, Lefever ne koristi u smislu
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represivne sile, ve} u zna~enju “transverzalne proizvodne sile”. “Mo} se
u~vr{}uje, pokazuje se kao rado vi|ena, name}u}i se ne samo kao zabrana,
nego i kao transverzalna proizvodna sila koja kreira zadovoljstvo, oblikuje
saznanje i proizvodi mi{ljenje”, obja{njava Lefever.13
Kod patronata, Lefever utvr|uje tri komponente koje uzajamno deluju i koje
se kombinuju na razne na~ine. Pre svega imamo ideolo{ku komponentu, “koja
ograni~ava izbor i prezentaciju forme i sadr`aja”,14 potom ekonomsku,
“patronat se obi~no stara za izdr`avanje knji`evnika, dodeljuju}i mu do`ivotnu
rentu ili pla}enu slu`bu”.15 Poslednja komponenta je dru{tvena: “ko prihvati
za{titu jedne grupe ili institucije, nu`no se mora integrisati prihvataju}i stil
`ivota”,16 to pravilo je ostalo nepromenjeno kroz vreme.
Lefever predla`e jo{ dve distinkcije, razlikuju}i dva vida patronata:
neizdiferenciran i izdiferenciran. U prvom slu~aju tri komponente, o kojima
sam govorila gore, poti~u od jedne jedine osobe ili institucije. U drugom
slu~aju, me|utim, “ekonomski uspeh ne zavisi striktno od ideolo{kih ~inilaca i
ne prati ga nu`no dru{tveni presti`, barem ne u optici samozvane knji`evne
elite. Mo`emo ga uo~iti kod ve}ine savremenih autora popularnih dela”.17
Uloga patronata, naro~ito patronata neizdiferenciranog tipa, pre svega je da
~uva odre|enu stabilnost dru{tvenog sistema u celini. Usled toga je te`e, ne i
nemogu}e, da se u tom kontekstu razvije “druga~ija” knji`evnost, koja bi u
svakom slu~aju bila etiketirana kao “disidentska”, i koja bi vrlo verovatno bila
odstranjena na margine, daleko od “slu`bene” knji`evnosti.
Pisci i rewritersi koji prihvate pravila patronata, neizbe`no se ograni~avaju na
norme koje on ustanovljava i istovremeno se obavezuju da vlastitim delom
daju legitimitet njegovom presti`u i mo}i.
Jo{ jedan va`an momenat, koji Lefever uo~ava, odnosi se na pona{anje
institucija u pogledu poetike. Zapravo, institucije name}u dominantnu poetiku
“uzdi`u}i je do merila za vrednovanje knji`evne produkcije svog vremena”.18
De{ava se, dakle, da neka dela, ~ak novijeg datuma, bivaju izabrana za
“klasike”, druga se, naprotiv, ne uzimaju u obzir i moraju da ~ekaju promenu
knji`evnih kanona da bi, eventualno, bila revalorizovana. Ima, me|utim, i
dela, zapa`a Lefever, koja su kanonizovana pre mnogo vekova i koja su,
uprkos tome, “uspela da sa~uvaju svoj rang, nezavisno od promenljivosti
samog kanona”.19
Treba primetiti da neke institucije, kao na primer: presti`ni izdava~i ili uticajni
kriti~ki ~asopisi, imaju presudnu funkciju prilikom uvo|enja novih dela u
13 Isto, str. 17.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Isto, str. 18
17 Ibid.
18 Isto, str. 20.
19 Ibid.

knji`evni kanon, dok im druge, kao univerzitet, i uop{te obrazovni sistem u
celini, odre|uju opstanak.
Re~ju, u jednom knji`evnom sistemu
[...] svaka promena je striktno vezana za patronat i determinisana je
neophodno{}u, primetnom u sociokulturnom kontekstu, da sam sistem
stekne ili zadr`i vlastitu funkciju: uticaj na dru{tvo posredstvom
produkcije dela i rewritingsa. Ako takva o~ekivanja ostanu neusli{ena, ili
izneverena, upravo institucije same zahtevaju ili ohrabruju stvaranje
knji`evnih dela koja bi ostvarila taj cilj.20
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20 Isto, str. 24.
21 Isto, str. 25.
22 F. Schleiermacher, Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens, 1813; ovde citirano
prema ital. prev. G. Moretto, Sui diversi metodi del tradurre, u S. Nergaard, La teoria della
traduzione della storia, Milano, Bompiani, 2002, str. 153.
23 L. Venuti, The Translator’s Invisibility, 1995; ovde citirano prema ital. prev. M. Guglielmi,
L’invisibilità del traduttore. Una storia della traduzione, Roma, Armando Editore, 1999.
24 Isto, str. 21.
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2.3. Jo{ jedan veoma va`an aspekat, koji se ti~e recepcije dela i koji je
uslovljava, jeste metod prevo|enja koji upra`njava prevodilac ili prevoditeljka.
Po [lajermaheru [Schleiermacher], postoje samo dva metoda: “Ili prevodilac
gleda da ostavi pisca na miru i {alje mu u susret ~itaoca, ili gleda da ostavi
~itaoca na miru i {alje mu u susret pisca”.22 Izbor jednog ili drugog metoda
o~ito proizvodi prevode me|usobno veoma razli~itih odlika.
Lorens Venuti23 je ocrtao istoriju prevo|enja (govore}i pre svega o
angloameri~koj kulturi) i zapazio kako se metod koji je preovla|ivao, barem
od XVII veka do danas, sastojao u tome da se ~italac pribli`i piscu a ne
obrnuto. U ovom ogledu Venuti otkriva neke konstantne odlike koje upore|uje
u ispitivanim prevodima. Na prvom mestu, nevidljivost prevodioca, potom
te~nost i prozirnost.
Nevidljivost je shva}ena, s jedne strane, kao “iluzionisti~ki efekat diskursa,
manipulacije engleskim jezikom svojstvene prevodiocu;”24 s druge, “kao
praksa ~itanja i vrednovanja prevo|enja koje je dugo preovla|ivalo u
Ujedinjenom Kraljevstvu i u Sjedinjenim Dr`avama, te u drugim kulturama,
engleskog jezika ili ne. Prevedeni tekst, bilo da je proza ili poezija, fikcija ili
ne, ocenjuje se kao prihvatljiv od ve}ine izdava~a, recenzenata i ~italaca, onda
kada se ~ita te~no, kada odsustvo bilo kakve jezi~ke osobenosti doprinosi da
tekst izgleda prozirno, da odra`ava personalnost stranog pisca ili njegovu
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Ovo zna~i da knji`evni sistem mo`e opstati samo ako je propustan za
promene, jer u protivnom “rizikuje da se uru{i pod pritiscima koje vr{i
sociokulturni kontekst u trenutku kad po~ne diferencijacija patronata [...]”.21
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intenciju, ili su{tinsko zna~enje stranog teksta: drugim re~ima, kada izgleda
kao da, zapravo, nije prevod, nego ’original’”.25
I kao {to se o~ituje u navodu, druga odlika koja se smatra osnovnom kod
prevoda na engleski jezik jeste te~nost. Po Venutiju, naime, “te~an prevod je
neposredno prepoznatljiv i razumljiv, “familijarizovan”, pripitomljen, a ne
zbunjuju}e stran”, sposoban da ~itaocu ponudi slobodan “pristup velikim
mislima”, onome {to je ’prisutno u originalu’”.26
Prevodilac koji pribegava te~nosti deluje tako da postane “nevidljiv”,
“proizvode}i varljivi efekat prozirnosti [...]: prevedeni tekst izgleda
“prirodno”, to jest ne kao preveden”.27
Prozirnost je preovla|uju}a odlika u prevodima na engleski jezik jer se zbog
ekonomskog, politi~kog i nau~nog razvoja XX veka, vrednuje “naprosto
instrumentalna upotreba, kako jezika tako i drugih sredstava predstavljanja, i
tako nagla{avaju neposredna razumljivost i utisak realnosti”.28
Na~in na koji se prevod shvata i praktikuje, te legalno stanje, nesigurno i
neugodno, prevodilaca i prevoditeljki, po Venutiju, o~ituju marginalnu ulogu
koju prevo|enje ima u angloameri~koj kulturi.
Na osnovu pa`ljive analize ameri~kog izdava{tva, Venuti zaklju~uje da je, od
Drugog svetskog rata, engleski sigurno najprevo|eniji jezik u svetu, dok je
malo toga prevedeno na engleski. Ovo je proizvelo komercijalnu neravnote`u
koja i sama ima svoje posledice. Jedna od njih sigurno je me|unarodna
ekspanzija angloameri~ke kulture, a druga, striktno vezana za prvu, jeste da su
ove kulture (Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Dr`ave) postajale sve manje
[...] receptivne u pogledu stranog elementa, naviknute na te~ne prevode
koji vrednosti engleskog jezika nevidljivo upisuju u strane tekstove, te
isporu~uju ~itaocima narcisisti~ko iskustvo prepoznavanja vlastite kulture
u kulturnoj drugosti. Prevaga pripitomljavaju}eg i te~nog prevoda
pomogla je takav razvoj zahvaljuju}i njegovoj ekonomskoj vrednosti:
favorizovana od urednika, izdava~a i recenzenata, te~nost prerasta u
prevode koji su lako ~itljivi i koji postaju, dakle, odli~no potro{a~ko
dobro za knji`evno tr`i{te, favorizuju}i njihovu pristupa~nost i garantuju}i
marginalizaciju onih stranih tekstova i onih prevoda na engleski jezik koji
pru`aju otpor lakoj ~itljivosti.29
Venuti tvrdi da je prevod “nasilna zamena kulturne i jezi~ke razlike stranog
teksta drugim tekstom razumljivim ~itaocu odredi{nog jezika”.30 Ova razlika
25 Ibid.
26 Isto, str. 26.
27 Ibid.
28 Ibid.
29 Isto, str. 39.
30 Isto, str. 42.

se, naravno, ne bri{e i ne mo`e se obrisati, ali se asimilira i modifikuje na
osnovu kanonâ kulture odredi{nog jezika.
Za Venutija je cilj prevo|enja da se “kulturna drugost privede onome {to je
homologno, prepoznatljivo, {tavi{e familijarno; a takav cilj uvek rizikuje
pripitomljavanje stranog teksta {irokih razmera [...]”.31
Prevod neizbe`no proizvodi nasilne efekte koji se reperkutuju i kod ku}e i u
inostranstvu.

31 Isto, str. 43.
32 Ibid.
33 Isto, str. 44.
34 Ibid.
35 Ibid.
36 Isto, str. 45.
37 Ibid.
38 Isto, str. 63.
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Po mome mi{ljenju, najbitniji momenat u ovom ogledu jeste to {to je za
Venutija krajnji cilj njegove knjige “da se prevodioci i njihovi ~itaoci prinude
da razmi{ljaju o etnocentri~nom nasilju prevoda i da se, shodno tome,
podstaknu da pi{u i ~itaju prevedene tekstove po modalitetima koji bi nastojali
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“Ostranjuju}i prevodi koji nisu prozirni, koji izbegavaju te~nost zarad
heterogenog me{anja diskursâ, isto tako su i parcijalni u svojoj
interpretaciji stranog teksta, ali te`e da istaknu svoju parcijalnost, umesto
da je prikriju”.38
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Na ovom mestu, Venuti tvrdi da “nezavisni knji`evni prevodilac”33 nu`no
mora izabrati vlastiti metod prevo|enja. Dakle, ili prevodilac bira
pripitomljavaju}i metod, koji se sastoji u “etnocentri~noj redukciji stranog
teksta na kulturne vrednosti odredi{nog jezika, osmi{ljenoj kako bi autora
dovela ku}i”,34 ili bira ostranjuju}i metod, to jest “etnodevijantni pritisak koji
se vr{i na te vrednosti, kako bi se registrovala jezi~ka i kulturna razlika
stranog teksta, a rezultat je pozivanje ~itaoca u inostranstvo”.35
Izbor ostranjuju}eg metoda, s jedne strane, doprinosi da prevedeni tekst
manifestuje kulturnu drugost: “’Strani’ element u ostranjuju}em prevodu nije
prozirno predstavljanje esencije koja prebiva u stranom tekstu i koja ima
vrednost po sebi, nego strate{ka konstrukcija ~ija je vrednost kontingentna u
odnosu na postoje}u situaciju u savremenom odredi{nom jeziku”.36
A s druge strane, to je i na~in da se “zauzda etnocentri~no nasilje prevoda
[...]“.37
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S jedne strane, prevod poseduje ogromnu mo} u konstrukciji nacionalnih
identiteta {to se ti~e stranih kultura [...]. S druge, prevod uklju~uje strani
tekst u ~uvanje i reviziju knji`evnih kanona odredi{ne kulture [...].32

da prepoznaju jezi~ku i kulturnu razliku stranih tekstova”.39 Ovim Venuti ne
`eli da bez razlike brani svaku stranu kulturu i, shodno tome, ostranjuju}i
prevod. To i zato {to je “tekst povla{}en ostranjuju}im prevodom samo dotle
dok je mogu}a akcija reme}enja u pogledu kulturnih kodova odredi{nog
jezika, na na~in da je njegova vrednost, zavisno od kulturne situacije u kojoj
se prevodi, uvek strate{ka”.40 Ono {to Venuti `eli jeste elaboracija teorijskih,
kriti~kih i tekstualnih sredstava koji bi omogu}ili studije prevoda “kao mesta
razlike, a ne homogenosti, kako se danas de{ava u ve}ini slu~ajeva”.41
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3. Opis corpusa i istra`iva~ka hipoteza
3.1. Ove studije i posebno ogledi Lefevera i Venutija bili su od izuzetne koristi
za moj posao, jer su me snabdeli sredstvima kojima sam mogla produbiti i
potvrditi svoju istra`iva~ku hipotezu.
Da bih otpo~ela svoje istra`ivanje, krenula sam pre svega od istorijske i
hronolo{ke perspektive.
Mislilo se da je Salvinijev [Salvini]42 prevod prvi italijanski prevod nekog
Andri}evog dela, ali nakon istra`ivanja sam otkrila da nije tako i da mu
prethode druga dva prevoda, jedan iz dvadesetih43 godina i drugi iz
tridesetih.44 Tako se istorijsko-hronolo{ka granica neizbe`no pomerila za
trideset godina, sami prevodi su usmeravali i ograni~avali moje ispitivanje
koje je uzelo u obzir sve prevode objavljene u Italiji do 1995,45 izuzev tri
izdanja objavljena na prelazu izme|u sredine sedamdesetih46 godina i ranih
39 Isto, str. 72.
40 Ibid.
41 Ibid.
42 I. Andri}, La sete, ital. prev. L. Salvini, Firenze, Vallecchi, 1954 (prema bibliografskim
izvorima u I. Andri}, Romanzi e racconti, Milano, Mondadori [„I Meridiani“], 2001, str.
1516).
43 G. Maver, „Un giovine: Ivo Andri}“, u L’Europa Orientale, IV (1924), I, str. 51-53. U
sklopu ovog prikaza nalazi se i Maverov prevod kratkog odlomka iz Ex Ponto, Andri}evog
mladala~kog dela.
44 I. Andri}, Il ponte sulla @epa, ital. prev. U. Urbani, Milano, Le lingue estere (collana
bilingue), 1937.
45 Nakon 1995. objavljena su tri dela Ive Andri}a: Poesie scelte, s naporednim srpskohrvatskim tekstom, ital. prev. S. Smitran, Firenze, Le Lettere, 2000; Romanzi e racconti, ital.
prev. D. Badnjevi}, L. Costantini, Milano, Mondadori („I Meridiani“), 2001; La storia
maledetta. Racconti triestini, ital. prev. A. Parmeggiani, Milano, Mondadori („Oscar“), 2007.
Ovo poslednje izdanje obuhvata ~etiri pripovetke, od kojih su tri u potpunosti neobjavljene.
„A sve ~etiri su vezane za grad Trst i njegovu najneposredniju okolinu, od Monfalkonea do
Austrije. Udaljeni smo, dakle, od Andri}evog omiljenog ambijenta, Bosne, daleko od
nastambi Osmanskog carstva koje konstrui{u sredi{nji prostor velikog dela pi{~eve proze“.
Upr. M. Mitrovi}, Introduzione, u La storia maledetta. Racconti triestini, cit., str. VI.
46 I. Andri}, Fra Petar e fra Marco, ital. prev. F. Trogran~i}, [s.n.], Roma, Gremese, 1974. I.
Andri}, La storia dell’aiducco e altri racconti, ital. prev. G. Scotti, Roma, Gremese, 1974.
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47 I. Andri} – I. Brli}-Ma`urani}, La danza con la vita. Racconti per la scuola, ital. prev. G.
Scotti, Napoli, Ferraro, 1982.
48 Konsultovani izvori: L’Europa Orientale, Nuova Antologia, Fiera letteraria, Il Mondo,
Belfagor, Ricerche slavistiche, Europa Orientalis, Linea d’ombra, Ragguaglio librario,
Tuttolibri, Il Sole 24 ore nedeljni dodatak, Testo a fronte.
49 G. Maver, “Un giovine: Ivo Andri}”, cit.
50 I. Andri}, Il ponte sulla @epa, cit.
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osamdesetih,47 jer su nedovoljno relevantni za moj rad (re~ je o izdanjima za
u~enike srednjih {kola), budu}i da ni na koji na~in nisu modifikovali moje
polazne hipoteze.
Ovde sam se posvetila ispitivanju recenzija, ~lanaka i ogleda koji su govorili o
Andri}u, o jugoslovenskoj knji`evnosti i prevodima njenih dela. Htela sam,
dakle, da vidim u kom su kontekstu ovi prevodi objavljivani, ko su bili
Andri}evi prevodioci i prevoditeljke, koje su ih izdava~ke ku}e objavljivale i
kakav su tip recepcije imali. Dok sam to radila, slu`ila sam se pre svega
tekstovima koji su se bavili slavistikom, a posebno i svim onim knji`evnim
~asopisima koji su tretirali ili mogli tretirati takve teme.48
Jedan od rezultata koji je donelo ovo ispitivanje nesumnjivo je i evidentiranje
raznih istorijskih momenata i prilaza u vezi s Andri}evim tekstovima i
prevodima njegovih dela. U prvo vreme, zanimanje za Andri}a veoma je
ograni~eno ili gotovo nikakvo, ako se izuzmu Maverov [Maver]49
prikaz-prevod i Urbanijev [Urbani]50 prevod jedne pripovetke. A italijanska
kultura ne pokazuje nikakvo posebno zanimanje za slovenski svet i zato {to ga
smatra inferiornim; ako se izuzmu nau~nici koji se specifi~no bave tim
nau~nim poljem, na taj svet se gleda s podozrenjem i nepoznavanjem. Jasno je
onda da u takvoj kulturnoj klimi nije mogu}e imati {iroku i znatnu recepciju
slovenske kulture, tako da Andri}, zapravo, ne pronalazi svoje mesto, niti biva
priznat. I u tom smislu, Salvinijev prevod mu ne poma`e, pa iako je hvale
vredan budu}i da je dao vrstu “uzorka” Andri}evih dela, u nekim slu~ajevima
je veoma aproksimativan i mnogo se udaljava od polaznog teksta. Sasvim
prirodno se mo`e posumnjati da je ovaj “nemar” plod nedovoljnog po{tovanja
kako Andri}evog teksta tako i italijanskih ~italaca, koji }e mo}i da se
zadovolje i jednim ponekad aproksimativnim prevodom.
Drugi momenat ti~e se {ezdesetih godina i dodele Nobelove nagrade Andri}u,
kada, najednom, po~inje da se pi{e o Andri}u i njegovim knji`evnim
kvalitetima, ali pre svega se objavljuju brojni prevodi.
Po prvi put se prevode svi njegovi romani, mnoge pripovetke i lirika u prozi.
Autor gotovo svih prevoda je Bruno Meri|i [Bruno Meriggi], odli~an
poznavalac srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske kulture. Samo dva prevoda
nisu Meri|ijeva. Prevodi ve} pomenutog Lui|ija Salvinija, slaviste i lingviste,
i Jolande Markjori [Jolanda Marchiori], stru~njaka za slovenski svet, koja se
pre svega bavila vezama izme|u srpsko-hrvatske i italijanske knji`evnosti.
Nakon ovog uspe{nog perioda ponovo je na redu zastoj i, sem ponekog
minornog prevoda objavljenog u {kolskim edicijama, o Andri}u se ne}e
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govoriti sve dok devedesetih godina u Jugoslaviji ne izbije rat. Ba{ u tom
periodu, kako sam ve} spomenula, objavljena su, za veoma kratko vreme, ~ak
~etiri prevoda. Nije re~ o ponovljenim izdanjima, nego o potpuno novim
prevodima, premda, u nekim slu~ajevima, prevodima delâ ve} prevedenih
{ezdesetih godina. Nova su i imena prevodilaca: Lionelo Kostantini [Lionello
Costantini] i Dunja Badnjevi} Oraci [Dunja Badnjevi} Orazi].
Ako pratimo hronolo{ki sled, moglo bi se re}i da su prvo objavljene dve duge
pripovetke u prevodu serbokroatiste Lionela Kostantinija, lingviste i nau~nika
koji se mnogo bavio prevodila~kim radom; potom, dve zbirke pripovedaka (od
kojih su mnoge bile neobjavljene u Italiji) u prevodu Dunje Badnjevi} Oraci,
koja je diplomirala na uporednoj knji`evnosti na Univerzitetu u Beogradu i na
slovenskim knji`evnostima na Univerzitetu La Sapienza u Rimu, autorke
brojnih prevoda srpskih i hrvatskih autora, koja }e 2001. prirediti
Mondadorijevo izdanje posve}eno Andri}u.
3.2. I na kraju bih htela da istaknem dve stvari: pre svega ~injenicu da se u
ovom periodu ne prevode romani, nego samo pripovetke, iako je u dva slu~aja
re~ o dugim pripovetkama. A onda, efekat koji ovi prevodi imaju u {tampi, za
razliku od onoga {to se de{avalo {ezdesetih godina, vezan je ne toliko za
Andri}a pisca, koliko za ~injenicu da je bio Jugosloven i, shodno tome,
njegovo se ime stalno vezuje za rat, te stvarne ili tobo`nje razloge koji su ga
izazvali.
Ukratko, ovo su tri momenta koji po mom mi{ljenju dolaze do izra`aja i koje
je nu`no razabrati u povesti italijanskih prevoda Andri}a. Na ovom mestu moj
se rad usredsre|uje na prevedene tekstove; nastojala sam, naime, da izdvojim
one koji bi mogli biti klju~ni za ~itanje.
Da bih uspela da formuli{em hipoteze, koje }u poku{ati da doka`em na
stranicama koje slede, radila sam na slede}i na~in. Pre svega, po{la sam od
naslovâ delâ. Htela sam da vidim da li su prevodioci i prevoditeljke prevodili
naslov istog dela na isti na~in, ili je dolazilo do promena. Potom sam bila
radoznala da vidim da li je uz preveden tekst dono{en i naslov polaznog
teksta, te u slu~aju da jeste, da li je kori{}eno latini~no ili ~irili~no pismo. Nije
re~ o zanemarljivoj pojedinosti, utoliko {to ~italac ili ~itateljka uspeva da
pro~ita naslov na srpskohrvatskom i kada ne zna jezik ili ne razume zna~enje,
ali to ne uspeva kada je naslov dat }irili~nim pismom (mnogo
“misterioznijim” i daljim). Jo{ jedan klju~ za ~itanje bili su predgovori, budu}i
da su samo neki prevodi bili opremljeni ovim instrumentom koji snabdeva
podacima, ne samo biografskim, nego i drugim, a {to mo`e biti veoma
korisno, naro~ito onim nepripremljenim ~itaocima, kako bi mogli da bolje
shvate i smeste pisca.
Napokon, zadr`ala sam se na varijetetu jezika. Andri} koristi veoma bogat i
slo`en jezik, utoliko {to upotrebljava izraze turskog porekla, arapskog,
persijskog, kao i mnoge regionalne izraze. Ceo taj jezi~ki svet sastavni je deo
njegove proze, pa je, dakle, veoma va`no ustanoviti (koliko je to mogu}e) da
li prevodi zadr`avaju ovu specifi~nost ili rizikuju (kao {to sam ve} ponovila)
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51 I. Andri}, La sete, ital. prev. D. Badnjevi}, M. Orazi Ba{i}, Racconti di Bosnia, cit., str. 109.
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osiroma{enje i banalizaciju njegovog dela, makar i da bi ga pripitomili ~ine}i
ga prisnijim (u ovom slu~aju) italijanskom ~itaocu.
S tim u vezi, ~ini mi se da mogu da ustvrdim da italijanski prevodi prezentuju
dva tipa prilaza. S jedne strane, a tu pre svega mislim na Meri|ija (i, dakle, na
{ezdesete), prevodilac se opredeljuje da zadr`i osobene izraze kori{}ene u
polaznom tekstu, nazna~avaju}i ih i grafi~ki upotrebom kurziva, odnosno
navode}i ih u fusnotama udno stranice, gde se obja{njava njihovo zna~enje. S
druge strane, a u ovom slu~aju mislim pre svega na prevod Badnjevi}eve (i,
dakle, na devedesete), prevoditeljka se opredeljuje za drugu strategiju, te
zadr`ava samo mali deo takvih izraza, prevode}i ostale direktno u tekstu, a da
pri tome ni na koji na~in ne dokumentuje njihovo postojanje. Prili~no je
o~igledno da je re~ o dva pristupa potpuno razli~ita u pogledu polaznog teksta.
U prvom slu~aju, da ponovim Venutijev izraz, re~ je o ostranjuju}em prevodu
koji ~itaoca stavlja pred kulturu koja ima druga~ije i nove elemente u odnosu
na njegovu vlastitu. Ve} to {to se mora prekinuti ~itanje da bi se pro~itala
fusnota, mo`e predstavljati element reme}enja, ali istovremeno taj napor mo`e
biti izvor novog saznanja i svesti. U drugom slu~aju, ~italac biva malo, ili
gotovo nimalo reme}en, jer se prevodilac opredeljuje da “`rtvuje” pisca i
polazni tekst da bi ga (ponavljam) pripitomio, te u~inio prisnijim,
pribli`avaju}i ga {to vi{e ~itaocu.
Ova dva razli~ita na~ina suo~avanja sa stranim tekstom denotiraju razli~ita
vi|enja i koncepcije datog autora i realnosti koju on predstavlja. Kao {to sam
ve} rekla, ovo se, pre svega {ezdesetih i devedesetih, desilo i sa Andri}em i
njegovim delom.
Upore|uju}i prevode Meri|ija i Badnjevi}eve, te razmi{ljaju}i o razli~itosti
prustupâ koje autori upra`njavaju, formulisala sam hipotezu koja ne `eli da
ima nikakvu vrednosnu konotaciju u pogledu prevedenih tekstova, ve} prosto
poku{ava da se pita o implikacijama koje ova dva opredeljenja povla~e.
Meri|i je odabrao “rigorozniji” i nau~niji put, pa se sti~e utisak da je njegov
prevod pa`ljiviji i da vi{e uva`ava kako polazni tekst tako i samog pisca. Ne
umanjuju}i nimalo Meri|ijevu profesionalnost, neizbe`no }emo posumnjati da
ovu osobitu brigu i uva`avanje dela i autora treba pripisati atmosferi koja se
stvara oko Andri}a u godinama Nobela. Shodno tome, Andri} biva razmatran
ne “samo” kao jugoslovenski pisac, ve} i kao internacionalni pisac ~ija
tematika nije mogla biti ograni~ena samo na njegovu zemlju, nego joj se
morao priznati i njen univerzalni karakter.
Prevod Badnjevi}eve udaljava se od ove slike i te`i da Andri}a poka`e
isklju~ivo kao bosanskog pisca i, kao takvog, predstavnika onog Sarajeva, one
Bosne i one Jugoslavije koja je bila u ratu, ostavljaju}i tako po strani, u
izvesnom smislu, Andri}evu veli~inu i slo`enost. Dokaz tome je i ~injenica da
je ise~en jedan konzistentan i va`an deo pripovetke @e|,51 gde razmi{ljanje
glavne junakinje o besmislenosti ljudske okrutnosti daje smisao i dubinu ovoj
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pripoveci. Se~enje denotira proces simplifikacije koji je u potpunosti
reduktivan i kaznen u odnosu na polazni tekst. Sem toga, ~italac/~itateljka nisu
obave{teni o ovom izostavljanju, uprkos tome {to na koricama stoji da je re~ o
integralnom izdanju. Ostaje nam da zaklju~imo da se vrlo verovatno radi o
izdava~evom opredeljenju, kako se to ~esto de{ava.
Ta~no je da je Andri}eva tematika prete`no vezana za Bosnu i tretiranje
odre|enih istorijskih momenata, ali u italijanskoj kulturi devedesetih godina
sve ovo postaje jedini parametar preko kojeg se opravdavaju i legitimi{u
Andri}evi prevodi i njegova pripadnost kanonu svetske knji`evnosti.
[ezdesetih godina radilo se, me|utim, o legitimaciji koja je dolazila od
slu`benog priznanja Nobelove nagrade. Dok je, devedesetih godina, kao {to
sam ve} rekla, upravo rat u Jugoslaviji doprineo da Andri}evo ime ponovo
izroni, te je u ovom slu~aju identitet internacionalnog pisca preklopljen
identitetom gotovo regionalnog pisca, ili, u svakom slu~aju, pisca koji se
identifikuje ili se mo`e identifikovati isklju~ivo sa realno{}u/stima o kojima
pri~a. U oba slu~aja re~ je o spolja{njim legitimacijama osobenih dinamika
susretâ izme|u kultura, gde se, me|utim, jasno ukazuje jedna konstanta, to jest
~injenica da, zbog Andri}eve pripadnosti jednoj takozvanoj maloj
knji`evnosti, postaju nu`ni razni vidovi legitimacije, da bi veli~ina pisca bila
prepoznatljiva. Sve ovo, specifi~no, ima veze s odnosom izme|u italijanske i
slovenske kulture, te sa slo`enim vrednosnim hijerarhijama koje su u igri. Ono
{to moj rad namerava da istra`i, preko slu~aja italijanskih prevoda Andri}a,
odnosi se pre svega na konkretne dinamike susreta izme|u kulturâ, politikâ
prevo|enja i mehanizama knji`evne legitimacije, ali, {ire gledano, i na
implikacije koje su uvek povezane s ovakvom vrstom interakcija.

Dedi Zumbo (Dedy Zumbo) je ro|ena 1966. u Kopru. U Jugoslaviji, na
teritoriji dana{nje Hrvatske, `ivela je do 1985. Odrasla u dvojezi~noj
sredini, postala je bilingvalna, te prevodi i sara|uje u projektima za
dvojezi~ne programe za decu u Trstu. Radi kao profesor u {kolama za
po~etnike, posebno sa decom iz dvojezi~nih sredina. Diplomirala je 2007.
godine na odseku za Italijanistiku i komparativnu knji`evnost sa temom:
“Knji`evna slava i konstrukcija identiteta: italijanski prevodi knji`evnih
dela Ive Andri}a”.

— Hose Ortega i Gaset

—

Dve velike metafore

1 Obratite pa`nju da, kada Aristotel prigovara Platonu, to nije zato da bi napao njegove metafore,
ve}, naprotiv, da bi pokazao kako su neki njegovi pojmovi koji pretenduju da budu strogi, na
primer “u~e{}e”, “participacija”, u stvari samo metafore.
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Pisac koji osu|uje upotrebu metafora u filozofiji jednostavno pokazuje da ne
zna ni {ta je filozofija ni {ta je metafora. Nijednom filozofu ne bi palo na
pamet da iznese takvu osudu.1 Metafora je nezaobilazno misaono sredstvo, ona
je oblik nau~nog mi{ljenja. Vrlo lako mo`e da se dogodi da ~ovek od nauke
pogre{i pri njenoj upotrebi, i da tamo gde je ne{to rekao posredno ili
metafori~ki, veruje da je izrazio neposrednu misao. Jasno je da su takve gre{ke
za osudu i zahtevaju ispravku; ali ne manje ni vi{e nego kad fizi~ar pogre{i u
ra~unu. Niko u tom slu~aju ne}e tvrditi da se matematika mora odvojiti od
fizike. Gre{ka u primeni metoda nije zamerka protiv tog metoda. Poezija jeste
metafora; nauka je podjednako koristi, i ni{ta vi{e. Tako|e bi se moglo re}i: i
ni{ta manje.
Sa ovom fobijom od nau~ne metafore de{ava se isto {to i sa takozvanom
polemikom vezanom za re~i. [to je intelekt povr{niji, to pokazuje ve}u sklonost
da diskusije oceni kao ~isto verbalne rasprave. Me|utim, ni{ta nije neobi~nije
od autenti~ne rasprave re~ima. Za ostale, re~i nisu sama slova, ve} imaju
pridodato zna~enje koje im je dato.
Kada diskutujemo o re~ima, raspravljamo i o zna~enjima. To su tradicionalni
pojmovi o kojima govori stara logika. A kako je pojam, sa svoje strane, samo
promi{ljanje stvari, smatra}emo da su navodne rasprave o re~ima u stvari
sva|e oko stvari. De{ava se, u nekim prilikama, da je razlika izme|u dva
zna~enja ili pojma – a time i izme|u dve stvari – veoma mala, te ne interesuje
prakti~nog ~oveka, odnosno neznalicu. Tako se on sveti drugom sagovorniku,
optu`uju}i ga za logomahiju. Ima onih slabovidih kojima bi odgovaralo da sve
ma~ke budu sive. Ali uvek }e postojati nekolicina sposobnih da osete vrhunski
u`itak u sitnim razlikama me|u predmetima; uvek }e biti sjajnih majstora
istan~anosti, i kada budemo `eleli da ~ujemo zanimljive ideje, obrati}emo se
njima, ljudima koji raspravljaju o re~ima.
Sli~no tome, duh koji je neve{t ili nevi~an meditaciji ne}e biti sposoban da,
~itaju}i filozofsku knjigu, samo kao metaforu shvati mi{ljenje koje je naprosto
metafori~ko. Shvati}e in modo recto ono {to je re~eno in modo obliquo, i
pripisa}e autoru knjige nedostatak koji u stvari on kao ~italac poseduje.

s v e t

Prevela sa {panskog Jasmina Lazi}
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Filozofsko mi{ljenje, vi{e nego bilo koje drugo, treba da se menja stalno i
pa`ljivo, od neposrednog smisla ka zaobilaznom, umesto da se ustali u jednom
od ta dva. Kjerkjegor pri~a kako je neki cirkus po~eo da gori. Upravnik je,
nemaju}i pri ruci nijednu drugu osobu, poslao pajaca da saop{ti vest publici.
Ali je publika, ~uv{i tragi~nu novost iz usta pajaca, pomislila da se radi o jo{
jednoj {ali i nije napustila gledali{te. Po`ar se pro{irio, a publika je, kao `rtva
nedovoljne mentalne agilnosti, izgorela.
Metafora u nauci ima dvostruku upotrebu. Kad istra`iva~ otkriva nov fenomen,
to jest, kada oblikuje nov pojam, ima potrebu da mu nadene ime. Po{to nova
re~ drugima ne bi zna~ila ni{ta, on mora da se osloni na uobi~ajen jezi~ki
repertoar gde je re~ ve} pripisana nekom zna~enju. Kako bi drugi mogli da
razumeju, on odabira re~ ~iji uobi~ajeni smisao ima neku sli~nost sa novim
zna~enjem. Na ovaj na~in, termin dobija novo zna~enje putem i posredstvom
starog, ne napu{taju}i ga. To je metafora. Kada psiholog otkrije da se na{e
predstave kombinuju, ka`e da se udru`uju, to jest, da se pona{aju kao ljudske
jedinke. Sa svoje strane, prvi koji je jednu skupinu ljudi nazvao dru{tvom
podario je novo zna~enje re~i drug, koja je ranije ozna~avala onoga ili ono {to
nekoga sledi kao drugi, sledbenika (re~ je o zanimljivom istorijskom
potkrepljenju teorije o poreklu dru{tva koju sam zabele`io u mojoj
Beski~menoj [paniji). Platon dolazi do ube|enja da istinska stvarnost nije ova
promenljiva koju vidimo, nego ona druga, nepromenljiva, koju ne vidimo ali
za koju smatramo da ima savr{en oblik: neprozirna belina, vrhovna pravda itd.
Da bi ozna~io ove stvari, za nas nevidljive, ali koje na{ intelekt opa`a, izvukao
je iz narodnog jezika re~ “figura”, odnosno ideja, ~ime kao da ukazuje na to
kako intelekt vidi jedan savr{eniji smisao nego o~i.
Ako bismo hteli da iscrpeno obradimo ovu temu, po~eli bismo time {to bismo
zamenili termin “metafora“, koji mo`e navesti na gre{ku u svom uobi~ajenom
zna~enju. Metafora je transpozicija imena. Ali ~injenica je da postoji mnogo
transpozicija imena koje nisu ono na {ta aludiramo imenom metafore. Evo
nekih manje ili vi{e poznatih primera.
“Moneta” ozna~ava posredni~ki predmet u trgovini ako je ikovana od metala.
Prvobitno, “moneta” je ozna~avala “onu koja opominje, onu koja najavljuje i
upozorava”. Bilo je to ime kojim je prizivana Junona. U Rimu je postojao
hram posve}en “Junoni Moneti”, pored kojeg je bila kovnica novca. Predmet
izra|en na tom mestu dobijao bi epitet Junone. Niko, upotrebljavaju}i re~
“moneta”, danas ne misli na oholu boginju.
“Kandidat” je bio ~ovek obu~en u belo. Kada bi se u Rimu gra|anin
prijavljivao za neki dr`avni posao, predstavljao bi se izbornom telu skromno
odeven. Danas je kandidat svako ko se prijavljuje za odre|eni polo`aj, bilo
kakva da je njegova ode}a. [tavi{e: izborne sve~anosti na{eg vremena iziskuju
naj~e{}e crno odelo.
“Objaviti {trajk” na francuskom se ka`e: “Se mettre en grève“. Za{to “grève“
ozna~ava {trajk? Onaj ko upotrebljava takvu re~ to i ne sluti, niti mu to treba.
Re~ mu direktno ozna~ava {trajk. “Grève“ je prvobitno na francuskom
ozna~avalo “{ljunkovitu obalu”. Gradska ve}nica Pariza bila je sagra|ena
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pored reke. Pred njom se {irila {ljunkovita obala, “grève”, a op{tinski trg se
zvao “place de la grève”. Na ovaj trg su dolazili besposli~ari, kasnije radnici
bez posla koji su o~ekivali ugovor. “Faire grève” imalo je zna~enje “biti bez
posla”, a danas zna~i promi{ljeno napu{tanje posla. Celokupna ova istorija re~i
bila je rekonstruisana od strane filologa, ali ona ne postoji u svesti radnika
kada je upotrebljava.
Ovo su primeri transpozicije bez metafore. U njima, re~ prestaje da ima jedno
zna~enje i preuzima drugo, napu{taju}i prvobitno.
Kada govorimo o “dubini du{e”, re~ “dubina” ne ozna~ava izvesne duhovne
fenomene strane prostoru i onom telesnom, gde nema povr{ina ni dubina.
Nazivaju}i re~ju “dubina” neki deo du{e, primeti}emo da uporebljavamo re~
ne direktno, ve} kao posrednika za njeno vlastito zna~enje. Kada ka`emo
“crveno”, ukazujemo, naravno, i bez ikakvog posrednika, na tako nazvanu
boju. Suprotno tome, kada za du{u ka`emo da ima “dubinu”, mislimo
prvenstveno na dubinu bureta ili ne~ega sli~nog, a potom, kada obezvredimo
ono prvo zna~enje, izbacimo iz njega svaku aluziju na telesnu prostornost,
pripisujemo ga psihi. Da bi bilo metafore, potrebno je da primetimo ovu
dvostrukost. Upotrebljavamo naziv neprimereno, znaju}i da je neprimeren.
Ali ako je neprimereno, za{to ga upotrebljavamo? Za{to ne dati prednost
direktnom i primerenom nazivu? Kad bi takozvana “dubina du{e” bila onako
jasna pred na{im umom kao crvena boja, nema sumnje da bismo imali direktan
i poseban naziv da je ozna~imo. Ali stvar je u tome {to nas staje truda ne samo
da je imenujemo, nego i da je promi{ljamo. Ovde po~injemo da uo~avamo
drugu upotrebu, najdublju i su{tinsku upotrebu metafore u saznavanju. Ona ne
samo da nam je potrebna da putem imena drugima u~inimo razumljivim na{u
misao, ve} nam je neminovno potrebna da bismo mi sami promi{ljali izvesne
komplikovane objekte. Osim {to je sredstvo izra`avanja, metafora je ta koja je
su{tinsko sredstvo za razumevanje. Da vidimo za{to.
Stjuart Mil je govorio da bismo, ukoliko bi sve vla`ne stvari bile hladne i sve
hladne vla`ne, tako da se nikad ne pojavljuju jedne bez drugih, mo`da jo{
verovali da obe imaju isto svojstvo. Na isti na~in, ako bi se na{ svet sastojao
samo od plavih objekata i plavo bilo sve {to na{ pogled obuhvata, ni{ta nam ne
bi bilo te`e nego da steknemo jasnu i preciznu svest o plavom. Kao {to pas
bolje nanju{i lovinu kada se ona pomera, i pomeraju}i se {alje u vazduh
obla~ak svog mirisa, tako opa`aj i misao uhvate bolje ono promenljivo od
onog stalnog. Oni koji `ive pored vodopada obi~no ne ~uju njegovu buku, i
suprotno, ako slu~ajno prestane huk opa`aju ono na {ta bismo poslednje
pomislili: ti{inu.
Zbog toga Aristotel defini{e oset kao sposobnost opa`anja razlika. Hvata ono
raznoliko i promenljivo, ali otupljuje i slepi pred onim postojanim i stalnim.
Zbog toga Gete, paradoksalno, i u Kantovom duhu, ka`e da su stvari razlike
koje mi uspostavljamo. Ti{ina, koja nije ni{ta sama po sebi, jeste ne{to realno
za nas ukoliko predstavlja ono razli~ito, ono druga~ije od buke. Kada naglo
zamre svaki `amor oko nas i na|emo se nasukani u ti{ini koja nas opkoljava,
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Zami{lja Lope de Vega mlazeve izvorske vode kao kristalna koplja. Ali
o~igledno je da mlazevi izvorske vode nisu kristalna koplja. Me|utim, prijatno
se iznenadimo kada on mlazeve izvorske vode nazove kristalnim kopljima.
Kao dve neprijateljske instance, poezija odobrava ono {to razum kudi. Stvar je
u tome da su oboje u pravu. Prva bi uzela od metafore upravo ono {to bi drugi
ostavio.
Mlaz i koplje su dva konkretna objekta. Konkretan je svaki objekat koji mo`e
biti opa`en odvojeno. Suprotno tome, apstraktan objekat mo`e biti opa`en
samo zajedno sa nekim drugim. Tako gledano, boja je apstraktan objekat, jer }e
se uvek videti kako se prostire po nekoj povr{ini, velikoj ili maloj, ovakvog ili
onakvog oblika. Obratno, povr{ina je vidljiva samo ukoliko ima neku boju.

s v e t

Vide}e{ kako se vazduh kupa u mnogom vrelu,
Mlazevi iako razli~iti,
Uvek kao jedno,
[to riju svojim kopljima po nebu,
I plave biserima zemlju,
Ili kao kristali, sasvim polako,
Teku kovrd`avi, zastaju jednaki.
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osetimo se uznemireni kao da se neka naporna, nametljiva, stroga osoba
nadnosi nad nas da nas ispituje.
Nisu, dakle, svi objekti podjednako podesni da ih promi{ljamo, da o njima
imamo zasebnu ideju dobro definisanog i jasnog profila. Na{ duh }e, prema
tome, te`iti da se osloni na jednostavne i pristupa~ne objekte kako bi mogao da
promi{lja one komplikovane i nepristupa~ne.
Pa dobro: metafora je intelektualni postupak kojim uspevamo da shvatimo ono
{to se nalazi izvan na{e mo}i poimanja. Preko onoga {to nam je najbli`e i ~ime
najbolje vladamo, mo`emo da postignemo misaoni kontakt sa onim dalekim i
nepristupa~nijim. Metafora je dopuna na{oj ’misle}oj ruci’, a u logici
predstavlja {tap za pecanje ili pu{ku.
Nemojmo pod time podrazumevati da zahvaljuju}i njoj transponujemo granice
onoga {to mo`emo da mislimo. Naprosto, slu`i nam da u~inimo prakti~no
dostupnim ono {to se nazire na granicama na{e sposobnosti. Bez nje bi na
na{em mentalnom horizontu postojala divlja oblast koja bi, u na~elu, bila pod
na{om vla{}u, ali bi u stvari ostala nepoznata i neukro}ena.
Po{to metafora u nauci vr{i dopunsku funkciju, njome su se samo bavili sa
stanovi{ta poezije, gde je njena funkcija konstitutivna. Ali u estetici, metafora
nas interesuje zbog svog rasko{nog isijavanja lepote. Otuda se ne ukazuje
pravilno da je metafora jedna istina, jedna spoznaja stvarnosti. Ovo
podrazumeva da je u jednoj od svojih dimenzija poezija istra`ivanje i da
otkriva ~injenice koje su isto onako nepobitne kao i one koje se obi~no koriste
u nauci.
U Silvi gradu Logronju opisuje Lope de Vega vrt:
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Boja i povr{ina su, dakle, osu|ene da uvek `ive zajedno, nikad se ne javljaju
jedna bez druge, ne postoje odvojeno, iako su razli~ite. Na{ um sa izvesnim
naporom uspeva da proizvede me|u njima virtuelnu odvojenost: ovaj napor se
naziva apstrakcija. Apstrahuje se iz prvog da bi drugo ostalo virtuelno
odvojeno, a tada se ono vrlo dobro razlikuje od prvog.
Konkretni objekti su sastavljeni od elementarnijih i apstraktnijih objekata.
Tako, kristalno koplje sadr`i, pored mnogih drugih sastojaka, odre|en oblik i
odre|enu boju, sadr`i snagu da povredi, koju mu daje ruka. Isto tako, mo`emo
apstrahovati oblik mlaza, njegovu boju i rastu}u snagu, koja mu dolazi od
hidrauli~kog pritiska. Ako sagledamo u celini mlaz i koplje, vide}emo da se
umnogome razlikuju, ali ukoliko samo uzmemo ova tri apstraktna elementa,
prona}i }emo da su identi~na. Oblik, boja i dinami~nost su isti i kod mlaza i
kod koplja. Tvrditi ovo je strogo nau~no, to je izra`avanje stvarne ~injenice:
identi~nost izme|u dela mlaza i dela koplja.
Zvezda i broj su prili~no razli~ite stvari. Me|utim, kada je Njutn formulisao
zakon gravitacije govore}i da jedna tela privla~e druga direktno srazmerno
masama, a obrnuto srazmerno kvadratu njihovih rastojanja, nije u~inio ni{ta
drugo do otkrio apstraktnu, parcijalnu identi~nost koja postoji izme|u nebeskih
svetiljki i niza brojeva. Svetiljke se pona{aju me|u sobom isto kao i brojevi
izme|u sebe. Pitagorejac koji bi, oslanjaju}i se na to, zaklju~io: “zvezde jesu
brojevi”, dodao bi Njutnu isto ono {to Lope de Vega dodaje istinitoj, mada
parcijalnoj identi~nosti izme|u kristalnih kopalja i mlazeva izvori{ne vode.
Nau~ni zakon se zadr`ava na potvrdi identi~nosti izme|u apstraktnih delova
dve stvari; poetska metafora nagove{tava potpunu identi~nost dve konkretne
stvari.
Ovo pokazuje da su intelektualne aktivnosti, uposlene u nauci, manje ili vi{e
iste one koje deluju u poeziji i u `ivotu. Razlika se ne sastoji toliko u njima,
koliko u razli~itom ustrojstvu i svrsi kojima je svaki od ovih poredaka
podvrgnut. Isto se de{ava i sa metafori~kim mi{ljenjem. Svuda aktivno, u nauci
ono obavlja razli~itu, ~ak suprotnu funkciju od one koju od njega o~ekuje
poezija. Ova potonja koristi parcijalnu identi~nost dve stvari da bi potvrdila –
la`no – njihov potpuni identitet. Takvo preterivanje u identi~nosti, izvan njene
istinske granice, jeste ono {to joj daje poetsku vrednost. Metafora po~inje da
isijava lepotu tamo gde se njen udeo u istini zavr{ava. Ali, obratno, nema
poetske metafore bez otkri}a pravih identi~nosti. Nek se analizira bilo koja od
njih i u njihovim okriljima }e se na}i, bez ikakve sumnje, ta stvarna, rekli
bismo nau~na identi~nost izme|u apstraktnih elemenata dveju stvari.
Nauka upotrebljava metafori~ki instrument na obrnut na~in. Ona polazi od
potpune identi~nosti izme|u dva konkretna pojma, znaju}i da je ona la`na, da
bi potom zadr`ala samo istiniti deo koji ona sadr`i. Tako, psiholog koji govori
o ’dubini du{e’ vrlo dobro zna da du{a nije neko duboko bure, ali `eli da nam
nagovesti postojanje psihi~kog sloja koji ima, u strukturi du{e, istu ulogu kao i
dubina posude. Suprotno od poezije, nau~na metafora ide od ve}eg ka manjem.
Prvo potvr|uje potpunu identi~nost, a potom je negira, ostavljaju}i samo deo.
Zanimljivo je to da u veoma starim periodima mi{ljenja verbalni izraz metafore
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ogoljava ovu dvostruku operaciju najpre potvr|ivanja, a zatim poricanja. Kada
vedski pesnik `eli da ka`e “~vrst kao stena” izra`ava se ovako: Se parvato na
acyutas – ille, firmus, non rupes. ^vrst je, mada nije od stene. Isto tako pesnik
posve}uje Bogu svoju himnu non suavem eibum, koja je slatka, mada nije
slatki{. Voda na obali raste uz riku, “mada to nije bik”; kralj je dobar, “mada
nije otac”.
Pronalazimo kod heroja izvesno duhovno svojstvo haoti~no pome{ano sa
mnogim drugim sastojcima, oblikuju}i njegov celovit i konkretan lik. Potreban
nam je veliki napor da bismo ga razgrani~ili od ostatka i promislili ga
odvojeno i za sebe. U tu svrhu, zajedno sa vedskim pesnikom upotrebljavamo
metaforu o steni. ^vrstina stene za nas je apstraktan, ve} dobro poznat i
uobi~ajen pojam; u njemu pronalazimo ne{to zajedni~ko sa osobinom heroja.
Prvo sjedinimo stenu sa herojem, a potom ostavljaju}i u ovome ~vrstinu,
oduzimamo stenu.
Da bismo ne{to zasebno promi{ljali, potreban nam je mentalni znak koji bi u
sebi sjedinio na{ napor pri apstrahovanju, i utvrdio, daju}i mu telo, udobno
sedi{te. Imena, pisani oblici jesu proizvod nagomilavanja ovih napornih
razdvajanja koja ~ini na{ um. Kada je objekat koji poku{avamo da
promi{ljamo veoma neuobi~ajen, moramo da se oslonimo na ve} uobi~ajene
znakove, i kombinuju}i ih, ocrtamo novi profil.
Na{e pismo je mnogo prakti~nije od kineskog, jer se zasniva na mehani~kom
principu. Ima po jedan znak za svako slovo, ali svako slovo za sebe nema
zna~enje, ne izra`ava misao; na{e pismo, strogo uzev{i, nema smisao. Kinesko,
naprotiv, direktno ozna~ava ideje i bli`e je umnim tokovima. Pisati ili ~itati na
kineskom zna~i misliti, i obrnuto, misliti je gotovo pisati ili ~itati. Zbog toga
kineski karakteri odra`avaju mentalni proces ta~nije nego na{a slova. Otuda,
kada je hteo da zasebno promi{lja tugu, kineski se na{ao u situaciji da nema
znak za nju. Zatim je ujedinio dva ideograma: jedan koji ozna~ava “jesen” i
drugi koji se ~ita “srce”. Na ovaj na~in tuga je zauvek promi{ljena i napisana
kao “jesen srca”. Ne tako davno uvukla se u um nebeskih ljudi ideja o
republici. U starom sistemu znakova nije postojao simbol da odredi takvu
neuobi~ajenu ideju. Tokom pedeset vekova Kinezi su `iveli pod patrijarhalnim
monarhijama. Bilo je neophodno, dakle, kombinovati razne znakove, tako da
se “republika” pi{e sa tri znaka koja ozna~avaju “blagost – razgovor –
vladavina”. Republika je za Kineze vladavina blage ruke koja se zasniva na
razgovoru.
Metafora postaje jedan od ovih kombinovanih ideograma koji nam dozvoljava
da podarimo zasebno postojanje apstraktnim, te`e pristupa~nim objektima.
Otuda je njena upotreba toliko neizbe`nija koliko se vi{e udaljavamo od stvari
kojima se koristimo u uobi~ajenom `ivotnom saobra}anju.
Ne treba zaboraviti da se ljudski um stvarao postepeno, prema redosledu
biolo{kih potreba. Prvo je bilo preko potrebno da ~ovek stekne i najmanju vlast
nad telesnim stvarima. Opipljive ideje konkretnih tela bile su prve koje su
utvr|ene i pretvorene u navike. One sa~injavaju najstariji repertoar. Za njima
pose`emo kada misao labavi svoje opruge i `eli da se odmori. Razdeliti `ivo
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telo na psihi~ke delove ve} pretpostavlja napor apstrahovanja koji se u na{im
umnim navikama jo{ uvek nije potpuno ustoli~io. Filozof i psiholog moraju da
stvore zanat od osvajanja ve{tine u opa`anju onog psihi~kog. Duh, psiha ili
kako god bismo `eleli da nazovemo skup fenomena svesti, uvek se javlja
sjedinjen sa telom, i kada su hteli da ga promi{ljaju zasebno, uvek su te`ili da
ga otelotvore. ^ovek se upinjao milenijumima dok nije izdvojio tu ~istu
psihi~ku intimnost koju je unutar sebe samog ose}ao, ili naslu}ivao da je
sme{tena u unutra{njosti drugih `ivih tela. Formiranje li~nih zamenica govori o
istoriji tog napora i pokazuje kako se oblikovala ideja o “ja” u sporom odrazu
od onog najspoljnijeg ka onom unutarnjem. Umesto “ja” prvo se ka`e “moje
meso”, “moje telo”, “moje srce”, “moje grudi”. Mi jo{ uvek, izgovaraju}i sa
izvesnim nagla{avanjem “ja”, upiremo {akom u grudi, u pokretu koji je ostatak
drevne telesne spoznaje subjekta. ^ovek po~inje da spoznaje sebe po stvarima
koje mu pripadaju. Prisvojna zamenica prethodi li~noj. Ideja o “mojem”
postojala je pre one o “meni”. Kasnije, akcenat se prebacuje sa “na{ih” stvari
na na{u dru{tvenu li~nost. Uloga koju vr{imo u dru{tvu, koja je ono
najspoljnije u na{oj li~nosti, preuzima predstavu na{eg pravog bi}a. U
japanskom ne postoji “ja” ni “ti”. Onaj koji govori re}i }e o sebi: “bezna~ajni”,
“neznalica”, a umesto “ti”, govori}e o “po{tovanom telu”, o “visosti” itd.
Govori o sebi u tre}em licu, kao da je stvar koja postoji u svetu, a protokol
situacije se sastoji od toga da se rastuma~i ko je od sagovornika Bezna~ajni, a
ko je Po{tovano Telo. Na jeziku hupa (Severna Amerika) zamenica “on” je
razli~ita kada se odnosi na odraslog ~lana plemena i kada aludira na de~aka ili
starca. Treba, dakle, re}i da su dru{tvene titule – poput na{ih “ekselencija”,
“presvetli”, “eminencija” – prethodile jednostavnim “ja” i “ti”.
Ne ~udi dakle, {to re~nik sadr`i premalo re~i koje bi izvorno ozna~avale
psihi~ke ~injenice. Gotovo svaka terminologija koju danas upotrebljava
psiholog ~ista je metafora: neka re~ sa telesnim zna~enjem je osposobljena da
sekundarno izrazi fenomene du{e.
Ali na{a intimna li~nost, koju nalazimo kada je apstrahujemo od na{eg tela,
jeste sa svoje strane relativno konkretan pojam. ^ak ima apstraktnijih,
zamr{enijih objekata za ~ije promi{ljanje je metafora kao instrument jo{
neophodnija.
Predstaviti sebi objekat jasno i razgovetno zna~i promisliti ga odvojeno,
izdvojiti ga mentalnom varnicom od svega ostalog. Iz ovog razloga, bolje
predstavljamo sebi ono promenljivo od onog stalnog. Promena izme{ta slo`enu
stvarnost, ~ine}i to da se njeni elementi pojave u razli~itim kombinacijama.
Ono vla`no se ponekad predstavlja zajedno sa onim toplim, ali ponekad
pripojeno hladnom. Kad se predmet izdvoji iz kombinacije, ostavlja u njoj
obrise svog udubljenja, kao komad koji nedostaje u mozaiku.
Posledica je takva da }e objekat biti utoliko te`i za poimanje ukoliko bude bio
ve}i broj kombinacija u kojima u~estvuje. Njegova uporna postojanost ~ini to
da na{a osetljivost na njega otupljuje.
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A onda, recimo: postoji objekat koji je uklju~en u sve ostale, koji je u njima
kao njihov deo i sastojak, na isti na~in na koji je crvena nit upletena u svu u`ad
engleske Kraljevske mornarice. Ovaj univerzalni objekat, op{ti, sveprisutni,
koji je neizbe`no prisutan gde god da se na|e drugi objekat, jeste ono {to
nazivamo sve{}u.
Ne mo`emo govoriti i o ~emu {to se ne nalazi u odnosu sa nama, a taj najmanji
odnos sa nama je svestan odnos. Dva najrazli~itija objekta koji se mogu
zamisliti imaju, ipak, zajedni~ku crtu da su objekti za na{ um, da su objekti za
subjekat.
Iz date situacije se shvata da nema ni~eg te`eg da se pojmi, opazi, opi{e i
defini{e od ovog univerzalnog, op{teg, sveprisutnog fenomena: svesti.
Zahvaljuju}i njoj nama se predstavljaju sve ostale stvari, uvi|amo ih. Ona je
pojavljivanje sâmo, uvi|anje sâmo. Dakle, bi}e pripojena kao neizbe`an
dodatak svakom drugom fenomenu, stalno, neizbe`no, a da nikad ne bude
odsutna. Iako smo, zahvaljuju}i tome {to se vla`nost ponekad pojavljuje
zajedno sa hladno}om, a ponekad zajedno sa toplotom, uspeli da razlikujemo
hladno od vla`nog, kako }emo ikada odrediti {ta je pojavno, {ta je svest? Ako
je u nekom slu~aju neizbe`na metafora, nema sumnje da je to u ovom.
Ovaj univerzalni fenomen odnosa izme|u subjekta i objekta, koji uvi|anje
jeste, mo`e da se pojmi samo u pore|enju sa nekim pojedina~nim oblikom
odnosa me|u objektima. Rezultat }e biti metafora. I uvek }emo se izlagati
opasnosti da, kada tuma~imo neki univerzalni fenomen putem drugog,
pojedina~nog i pristupa~nijeg, zaboravimo da se radi o nau~noj metafori i
poistovetimo, kao u poeziji, jedno sa drugim. Pogre{an korak u ovom pitanju
izuzetno je opasan. Zato od ideje koju stvorimo o svesti zavisi na{e celokupno
poimanje sveta, od ~ega, opet, zavisi na{ moral, na{a politika, na{a umetnost.
Otuda }e ~itava gra|evina univerzuma i `ivota po~ivati na maju{nom
vazdu{astom telu metafore.
U stvari: dva najve}a perioda ljudske misli – anti~ko doba, sa svojim
produ`etkom, srednjim vekom, i moderno doba, koje po~inje renesansom –
`iveli su od dva pore|enja: kako bi Eshil rekao, od senke dva sna. Ove dve
velike metafore istorije filozofije, poetski shva}ene, najni`eg su ranga. I
najskromniji pesnik bi ih prezreo.
Kako anti~ki ~ovek razume ovu iznena|uju}u ~injenicu po kojoj nam se stvari
prikazuju nude}i nam predstavu svojih nepromenljivih fizionomija? Obratite
dobro pa`nju u ~emu je problem. Posmatramo planinu Gvadarama. Planina
ima blizu dve hiljade metara, granitna je, plavi~asta i modra. Na{ um je
nemerljiv, bezgrani~an je i bez ~vrstine. Objekat i subjekat poseduju, dakle,
antagonisti~ke atribute, odbijaju se me|usobno, ne mogu imati izme|u sebe
bilo kakav odnos, izuzev onoga po kome se isklju~uju. Me|utim, posmatraju}i
planinu, objekat i subjekat stupaju u pozitivan odnos, ujedinjuju se, postaju
jedno. ^injenica da postoji svest obavezuje nas da mislimo da su dva potpuno
razli~ita pojma istovremeno jedan te isti. To je kontradikcija. Zbog toga je to
problem. Pred kontradiktornom ~injenicom na{ um gubi ravnote`u. Ukoliko
misli da je A B, napre`e se da se ispravi i da misli da A nije B; ali tek {to se

p r e v o | e n j a
i
k n j i ` e v n o s t i
s v e t
220

primakao novom mi{ljenju, mora da se vrati prvobitnom, i tako ve~ito. Ovo
naporno kolebanje smara um, ometa mu sav mir i odmor. Da bi se oslobodio
toga, reaguje, tj. trudi se da prevazi|e kontradiktornost, da razre{i problem.
[tap u vodi je prav i nije prav. Pri ~emu ostajemo? Biti ili ne biti: pitanje je
sad, To be or not to be, that is the question.
A to pitanje ima, da tako ka`emo, dva nivoa. ^injenica da uvi|amo jednu stvar
nesumnjivo otkriva da ta stvar, u na{em primeru planina, jeste u nama. Ali na
koji na~in jedna planina od dve hiljade metara mo`e da bude u duhu, koji nije
prostoran? Prvi nivo pitanja sastoji se u tome da se jednostavno opi{e taj na~in
na koji stvari jesu u svesti. Drugi }e se sastojati u obja{njenju kako nastaje,
koji su uzroci ili uslovi za takav na~in da se bude. Dva aspekta problema
moraju se odvojiti jedan od drugog. Niti su anti~ko doba niti moderno u~inili
tako. Pome{ali su opis samog fenomena sa njegovim obja{njenjem. Ako nas
neko pita: “Za{to je tako Huane?”, upitali bismo ga pre nego mu odgovorimo:
“Dobro, ali ko je Huan?” Pre rasprave o uzrocima ovoga {ta se de{ava u
[paniji, bilo bi zgodno utvrditi {ta se stvarno doga|a.
Za anti~kog ~oveka, kada subjekat uvi|a objekat, stupa sa ovim u odnos
analogan onom kakav postoji izme|u dve materijalne stvari koje, kada se
sudare, jedna ostavlja trag na drugoj. Metafora `iga koji utiskuje u vosak svoj
prefinjeni otisak ustoli~ila se odavno u helenskoj svesti i usmerava}e tokom
vekova i vekova sve ideje ljudi. Ve} u Platonovom Teetetu govori se o
ekmageion, o vo{tanoj tabli na kojoj je prepisiva~ uz pomo} stileta ostavljao
urezane otiske slova. I ova slika, koju je ponovio Aristotel – O du{i, knjiga III,
poglavlje IV – ima}e velikog uticaja tokom celog srednjeg veka, i u Parizu i
Oksfordu, u Salamanki i Padovi; tokom vekova }e je u~itelji ubrizgavati u
bezbroj mladih glava.
Prema ovom tuma~enju, subjekat i objekat bi bili u istoj situaciji kao bilo koje
dve telesne stvari. Oba postoje i opstaju nezavisno jedan od drugog i van
odnosa u koji ponekad stupaju. Objekat koji vidimo postoji pre nego {to bude
vi|en, i dalje postoji i kad ga ne vidimo; um je i dalje um, ~ak i kada ne misli
i ne vidi ni{ta. Kad um i objekat nabasaju jedno na drugo, ovaj drugi utiskuje
ovom prvom svoj trag. Svest je utisak.
Ovo u~enje shvata svest ili odnos izme|u subjekta i objekta kao realan
doga|aj, toliko realan koliko mo`e da bude sudar me|u telima. Zbog toga ga
nazivaju realizmom. Oba elementa su podjednako realna, predmet s jedne
strane, um s druge, a realan je i uticaj onog prvog na ovo drugo. Na prvi
pogled, nema tu nikakve pristrasnosti u korist jednog ili drugog termina.
Ukoliko se udubimo, opazi}emo da prihvatanje mogu}nosti po kojoj se
materijalna stvar utiskuje u drugu nematerijalnu jeste tretiranje ove kao da je
od iste prirode kao ona prva, a to je uzeti zdravo za gotovo pore|enje sa
voskom i `igom. Subjekat ostaje potcenjen u korist objekta. Ne po{tuje se
kako valja njegova genijalnost.
Iz takvog semena poniklo je anti~ko poimanje sveta. Po njemu, “biti” zna~i da
se jedna stvar nalazi me|u drugima. Ove postoje oslanjaju}i se jedne na druge
dok ne uobli~e veliku gra|evinu univerzuma. Subjekat je samo jedna od toliko
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stvari, uronjen u veliko “more bi}a”, kako je govorio Dante. Njegova svest je
maleno ogledalo u kojem se okolina samo ogleda. “Ja” nema veliku ulogu u
anti~koj spoznaji sveta. Grci nisu nikada upotrebljavali takvu re~ u svojoj
filozofiji. Platon vi{e voli da govori “mi”, nadaju}i se da }e iz zdru`enosti
proiste}i snaga. Istovremeno }e Grk i Rimljanin tra`iti pravilo pona{anja, eti~ki
zakon u prilago|avanju osobe kosmosu. Stoik koji sa`ima klasi~nu tradiciju
o~ekuje sve od `ivljenja “u skladu sa prirodom”, sveobuhvatan i ravnodu{an
poput prirode. Ja, mole}a ruka slepca – Aristotel ka`e da je du{a kao ruka –
mora da napipava puteve univerzuma da bi od njih napravila putanju svog
skromnog pute{estvija.
Renesansa, koja daleko od toga da je zaokret ka klasi~noj starini, kao {to ka`u
oni koji govore po ~uvenju, jeste njeno prevladavanje, zaobilazi u {irokom
krugu tuma~enje savesti.
Slika vo{tane table nije saglasna sa ~injenicom koju te`i da pojasni. Kada `ig
oblikuje vosak, podjednako o~igledno pred sobom imamo `ig i trag koji on
ostavlja. Mo`emo, dakle, da uporedimo ono prvo sa ovim drugim. Ali,
gledaju}i planinu Gvadarama, vidimo samo njen utisak u nama, a ne samu
stvar. Ukoliko bi se radilo o halucinaciji, ne bismo opazili ni najmanju razliku.
Prema tome, govoriti da objekti postoje izvan i odvojeno od na{e svesti uvek
}e biti neizvesna pretpostavka. Nemamo autenti~no znanje o njima, osim kada
su u na{em umu, kada ih vidimo, zami{ljamo ili promi{ljamo. Druga~ije
re~eno: ~injenica da su stvari na neki na~in u nama ne mo`e se dovoditi u
sumnju. Nasuprot tome, uvek }e biti sumnjivo i problemati~no postojanje
stvari izvan nas. Kada ho}emo da razjasnimo neku neospornu ~injenicu uz
pomo} pretpostavke, druge ~injenice, koja je u najmanju ruku sumnjiva, to je
apsurd. Dekart se odlu~uje na veliku inovaciju. Jedino sigurno postojanje stvari
jeste ono koje one imaju kada se promi{ljaju. Dakle, stvari umiru kao
stvarnosti, da bi se iznova rodile samo kao cogitationes. Ali “misli” su samo
stanja subjekta, samoga ja, moi même, qui ne suis qu’ une chose qui pense. Sa
ove ta~ke gledi{ta, odnos prema svesti mora da poprimi suprotno tuma~enje
onom starom. @ig i vo{tana tabla se zamenjuju novom metaforom: sadr`alac i
njegov sadr`aj. Stvari ne dolaze spolja u svest, ve} su njeni sadr`aji, to su
ideje. Novo u~enje se zove idealizam.
U stvari, svest, uvi|anje, jeste generi~ki naziv. Postoji mnogo posebnih oblika
uvi|anja. Gledanje ili slu{anje, odnosno percepcija, nije isto {to i fantaziranje
ili ~isto mi{ljenje. Anti~ka filozofija isti~e percepciju u kojoj objekat izgleda
kao da u stvari dolazi ka subjektu i ostavlja utisak na njega. Moderno doba,
nasuprot tome, ne tra`i upori{te u imaginaciji. U imaginativnoj svesti, objekti
ne izgledaju kao da nama dolaze vlastitim nogama, ve} smo mi ti koji ih
izazivamo. Dovoljno je da imamo du{evno raspolo`enje za njih, pa da iz
najcrnjeg ni{tavila iznedrimo `drepca kentaura, i da ga u nestvarnom vazduhu
prole}a, sa grivom i repom na vetru, nateramo u galop po livadama od
smaragda u potrazi za neuhvatljivim nimfama. Imaginacijom stvaramo i
razaramo objekte, sastavljamo ih i rastavljamo. Stoga: sadr`aji svesti, po{to ne
mogu da do|u spolja – kako planina mo`e da u|e u mene? – mora}e da izrone
iz subjektivnog dna. Svest je stvaranje.

Hose Ortega i Gaset (1883–1955) je {panski filozof, mislilac i esejista,
vode}i intelektualac svog vremena, pripadnik avangardne Generacije 14,
koja }e zastupati inovacije u svim poljima umetnosti. Orteginim stavovima
bi}e inspirisani i Luis Bunjel, Ramon Gomes de la Serna, Ramon
Himenes, nosioci avangarde u {panskom filmu i poeziji. Ortega je i
izdava~ zna~ajnog knji`evnog ~asopisa Revista de Occidente, koji i danas
izlazi. Izvr{io je veliki uticaj ne samo svojim delima iz oblasti filozofije,
ve} i onima u kojima govori o stvarala{tvu, umetnosti, slikarima poput
Velaskeza i Goje, romanu Don Kihot, o Galileju. Poznat je po svojim
delima Beski~mena [panija, Pobuna masa, Dehumanizacija umetnosti i
ideje o romanu.
Putanja Ortegine misli krenula je od presokratovske filozofije, pro{la kroz
{iroka vrata anti~ke filozofske tradicije i na{la svoje utemeljenje u
nema~kom klasi~nom idealizmu. On je sebe smatrao neokantovcem. U
ovu filozofsku putanju ulili su se moderni Ortegini pogledi na jezik i na
prevo|enje, izneti i u eseju “Dve velike metafore”.
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Ovo preferiranje imaginativne sposobnosti je tipi~no za moderno doba. Gete
dodeljuje palmu univerzuma ve~ito nemirnoj, ve~ito mladoj k}eri Jupitera,
Fantaziji. Lajbnic }e svesti ono stvarno na Monadu, koja se sastoji ~isto u
spontanoj mo}i predstavljanja. Kant }e vrteti svoj sistem kao oko {arki, oko
Einbildungskraft, oko imaginacije. [openhauer }e nam re}i da je svet na{a
predstava, velika fantazmagorija, nestvarno platno slika koje projektuje
skriveni kosmi~ki nagon. I mladi Ni~e ne}e umeti druga~ije da objasni svet
nego kao scensku igru Boga koji se dosa|uje. “San je svet i dim u o~ima
ve~itog nezadovoljstva”.
U me|uvremenu, “ja” je bilo potpomognuto najneo~ekivanijom promenom
sre}e. Kao u bajkama sa Istoka, onaj ko je bio prosjak budi se kao princ.
Lajbnic se usu|uje da ~oveka nazove un petit Dieu. Kant ~ini od “ja” najvi{eg
zakonodavca prirode. A Fihte, neumeren kao i uvek, ne}e se zadovoljiti ni~im
manjim nego da ka`e: “Ja je sve”.
1924.

Esej “Dve velike metafore” preveden je iz knjige: José, Ortega y Gasset,
“Las dos grandes metaforas”, u: Ensayos escogidos, prólogo de Pedro
Lain Entralgo, Madrid, Aguilar, Ensayistas hispánicos, 1967, str. 77–96.
J. L.

— Herta Miler

—

Ljulja{ka daha

(odlomak)
Preveo s nema~kog Neboj{a Bara}

i
k n j i ` e v n o s t i
s v e t
207

Iznad limene kante s pija}om vodom, odmah pored vrata, jedne letnje ve~eri
druge godine na zidu je odjednom visio sat s kukavicom. Nije bilo mogu}e
doznati kako je tu dospeo. Pripadao je, jednostavno, baraci i ekseru za koji je
oka~en, nikom drugom. Me|utim, mu~io nas je sve zajedno i svakoga
ponaosob. Tokom pustih popodneva, otkucaji su oslu{kivali dolazi li neko,
odlazi, spava li u svom krevetu. Ili samo le`i tu, utonuo u misli ili tek ~eka,
pregladan da bi zaspao, suvi{e iscrpljen da bi ustao. A posle ~ekanja nije se
doga|alo ni{ta, samo ritmi~no kucanje grlene resice poja~ano otkucajima sata.
Za{to nam je ovde potreban sat s kukavicom. Ne da bismo merili vreme, za to
nam nije bio potreban. Nismo imali {ta da merimo. Ujutru bi nas budila himna
iz dvori{nih zvu~nika. Uve~e nas je slala u krevet. Kada smo bili potrebni,
neko je dolazio po nas, iz dvori{ta, iz kantine, iz sna. I fabri~ke sirene bile su
neki ~asovnik, i beli oblak iz rashladnih tornjeva i zvona niza visokih pe}i.
Verovatno je dobo{ar, Kova~ Anton, doneo sat s kukavicom. Iako se zakleo da
nema nikakve veze s njim, svakog dana ga je navijao. Kada ve} visi tu, neka
onda i radi, govorio je.
Bio je to sasvim normalan sat s kukavicom, ali kukavica nije bila normalna.
Izlazila je ~etrdeset pet minuta nakon punog ~asa da bi objavila da je pro{lo
trideset minuta, a na pun sat i ~etvrt objavljivala je pun sat. Na pun sat je
zaboravljala sve ili je objavljivala pogre{ne sate, udvostru~avala vreme ili ga
polovila. Kova~ Anton je tvrdio da kukavica ispravno izvikuje vremena drugih
podnebljâ. Kova~ Anton je bio op~injen celim satom, kukavicom, njegovim
te{kim gvozdenim tegovima u obliku {i{arki i hitrim klatnom. Najradije bi
pu{tao kukavicu da po celu no} najavljuje vremenâ drugih krajeva sveta.
Me|utim, svi ostali u baraci nisu hteli ni da le`e budni ni da spavaju u
kukavi~inim drugim krajevima sveta.
Kova~ Anton je bio strugar u fabrici, a u logorskom orkestru bubnjar i dobo{ar
plisiranog plesa paloma. Svoje instrumente napravio je za strugarskim stolom
u bravarskoj radionici, dovitljivac je on bio. Hteo je kosmopolitsku kukavicu
da podvrgne ruskoj dnevnoj i no}noj disciplini. Su`avanjem proreza za glas
poku{ao je na njenom mehanizmu da ugradi kratak, prigu{en, za oktavu dublji
no}ni ton, i du`e, zvonkije dnevno pevu{enje. Me|utim, pre nego {to je uspeo
da zagospodari kukavi~inim navikama, neko ju je istrgnuo iz sata. Vratanca iza
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kojih je ~u~ala isko{eno su visila na {arkama. Kada bi, sada, satni mehanizam
`eleo da podstakne kukavicu na pevu{enje, vratanca su se, dodu{e, polovi~no
otvarala, ali umesto kukavice iz ku}ice je izlazilo par~e gume koje je li~ilo na
crva. Komadi} gume je vibrirao i ~ulo se tanu{no zve~anje koje se utapalo u
ka{ljanje, ka{ljucanje, hrkanje, prdenje, dahtanje u snu. Tako je gumeni crv
~uvao na{ no}ni mir.
Kova~a Antona crv je odu{evljavao podjednako kao kukavica. Nije on bio
samo dovitljivac ve} je patio zbog toga {to u logorskom orkestru nije imao
partnera za sving, kao ranije u Karansebe{u, u svom big-bendu. Uve~e, kada bi
nas himna iz zvu~nika saterala u baraku, Kova~ Anton je to par~e gume
pomo}u jedne savijene `ice prebacivao na no}no zve~anje. Svaki put bi
nakratko zastao pokraj sata, pogledao svoje lice u kanti s vodom, a onda, kao
hipnotisan, ~ekao da po~ne. ^im bi se otvorila vratanca blago bi se pogrbio, a
njegovo levo oko, koje je bilo ne{to manje od desnog, zasvetlucalo bi
nepogre{ivo ta~no. Jednom je, posle zve~anja, vi{e sebi nego meni rekao:
Zaboga, crv je nasledio od kukavice dobrane fantomske bolove.
Voleo sam taj sat.
Ludu kukavicu nisam voleo, ni crva, ni hitro klatno. Ali voleo sam ona dva
tega, {i{arke. Bile su tromo te{ko gvo`|e, a ipak sam pred sobom video borove
{ume zavi~ajnih planina. Visoko iznad glave gusto zbijeni crno-zeleni igli~asti
ogrta~i. Ispod njih, dokle pogled dopire, neumoljivo prave drvene noge stabala
koje stoje kada ti stoji{, hodaju kada ti hoda{. Samo, sasvim druk~ije nego ti,
kao vojska. Kada, utom, srce po~ne od straha da ti tu~e ispod jezika, pod
stopalima prime}uje{ blistavo igli~asto krzno, taj svetli mir s razbacanim
{i{arkama. I saginje{ se i uzima{ dve, jednu stavlja{ u d`ep. Drugu zadr`ava{ u
ruci i ve} vi{e nisi sam. Ona ti vra}a razum, da, vojska nije ni{ta doli {uma, a
izgubljenost u njoj samo {etnja.
Otac se mnogo trudio, hteo je da me nau~i da zvi`dim i da po odjeku odredim
pravac kada zvizne neko ko je zalutao u {umi. I kako da tog nekog prona|em
uzvra}anjem zvi`duka. Razumeo sam korisnost zvi`danja, ali ne i kako se
o{tro izduvava vazduh preko usana. Ja sam vazduh pogre{no uvla~io u sebe,
njime sam nadimao grudi ali ne i ispu{tao zvuk s usana. Nikada nisam nau~io
da zvi`dim. Ma koliko ~esto mi pokazivao kako se zvi`di, ja sam uvek mislio
samo na ono {to sam video, napu}ene mu{ke usne koje se presijavaju poput
ru`i~astog kvarca. Govorio je da }u ve} imati prilike da uvidim kako je to
korisno. Mislio je na zvi`danje. Ja sam mislio na staklastu sluzoko`u usana.
U stvari, sat s kukavicom pripadao je an|elu gladi. Ovde, u logoru, na{e vreme
uop{te nije bilo bitno, va`no je bilo jedino pitanje: Kukavice, koliko }u jo{ `iveti.

Planton-Kati
Katarina Sajdel, Planton-Kati, do{la je iz Banata, iz Bakova. Neko iz njenog
sela uspeo je da potplati brisanje svog imena sa spiska, a neka hulja je tog
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nekog zamenila njom. Ili je hulja prosto sadista, a ona je od samog po~etka
bila na spisku. Ro|ena je maloumna i pet godina nije znala gde se nalazi. Bila
je niska krupna `ena, koja je jo{ kao dete prestala da raste u visinu, samo se
{irila. Imala je duga~ku sme|u pletenicu i venac kovrd`a oko ~ela i vrata. Na
po~etku su je `ene svakodnevno ~e{ljale, a kad je zavladala po{ast va{aka, na
svakih nekoliko dana.
Planton-Kati nije bila upotrebljiva ni na jednom poslu. Nije razumela {ta je
norma, nare|enje ili kazna. Remetila je rad smene. Ne bi li je nekako zaposlili,
druge zime je za nju osmi{ljena planton-slu`ba. Trebalo je no}u da stra`ari po
barakama.
Neko vreme je, kad god bi do{la u na{u baraku, sedala za sto~i}, prekr{tala
ruke, `mirkala o~ima i buljila u svetlost bodljikave de`urne sijalice. Stolica je
bila previsoka, pa njene noge nisu dopirale do poda. Kada bi je obuzela
dosada, hvatala se rukama za ivicu stola i ljuljala na stolici napred-nazad. Tako
bi jedva izdr`ala nepun sat, a onda bi odlazila u neku drugu baraku.
Leti je dolazila samo u na{u baraku i tu ostajala celu no}, zato {to joj se
dopadao sat s kukavicom. Nije umela da pro~ita koliko je sati. Sela bi pod
de`urno svetlo, prekrstila ruke i ~ekala da gumeni crv proviri kroz vratanca.
^im bi {kripnuo, otvarala je usta kao da u~estvuje u njegovom zve~anju, mada
je ostajala nema. Kada bi se gumeni crv drugi put pojavio, ona je, s licem
naslonjenim na sto~i}, ve} uveliko spavala. Pre nego {to bi zaspala sklanjala bi
pletenicu s le|a i u snu je cele no}i dr`ala u ruci. Mo`da se tako nije ose}ala
usamljeno. Mo`da se pla{ila u {umi {ezdeset osam mu{kih kreveta. Mo`da joj
je pletenica pomagala u {umi kao meni {i{arke. Ili je samo htela, ste`u}i
pletenicu u ruci, da bude sigurna da joj ne}e biti ukradena.
Pletenicu su joj ipak ukrali, samo {to to nije u~inio niko od nas. Da bi je kaznio
zato {to je zaspala, Tur Prikuli~ je odveo Planton-Kati u bolni~ku baraku.
Vojna bolni~arka je morala da je o{i{a do glave. Te ve~eri je Planton-Kati do{la
u kantinu s odse~enom pletenicom obmotanom oko vrata i polo`ila je na sto
kao neku zmiju. Umakala je gornji deo pletenice u supu i prislanjala ga na
ostriganu glavu kako bi je prilepila. Plakala je i davala je i donjem kraju
pletenice da jede. Hajdrun Gast joj je otela pletenicu rekav{i da je bolje da
zaboravi na nju. Posle ve~ere bacila je pletenicu u jednu od vatrica u dvori{tu,
a Planton-Kati je nemo gledala kako nestaje u plamenu.
Planton-Kati je i o{i{ana do glave volela sat s kukavicom i tako|e bi, i tako do
glave o{i{ana, zaspala nakon prvog {kriputa gumenog crva, dr`e}i ruku
iskrivljeno kao da je pletenica u njoj. I kada joj je kosa ponovo izrasla, iako tek
do du`ine prsta, zaspala bi s iskrivljenom rukom. Mesecima bi Planton-Kati
svake no}i zaspala, sve dok je ponovo nisu o{i{ali do glave, a kosa izrastala
tako retko da je bilo vi{e ujeda va{aka nego dlaka. Tonula je u san tako ~esto
da je Tur Prikuli~ uvideo da je mo`da mogu}e mu{trati ubogog ~oveka, ali ne i
pot~initi maloumnost. Planton-slu`ba je ukinuta.
Pre nego {to su je ostrigali do glave, Planton-Kati bi prilikom postrojavanja
usred reda sela u sneg na svoju vatiranu kapu. [i{tvanjonov je urlao:
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Fa{istkinjo, ustaj. Tur Prikuli~ ju je vukao za pletenicu, ali ~im bi je pustio, ona
bi ponovo sela. [utirao bi je u le|a dok ne bi ostala da le`i previjaju}i se i
stiskaju}i pletenicu u ruci, a ruku ustima. Pleteni~in repi} bi {tr~ao kao da je
odgrizla pola sme|e pti~ice. Ostajala je tako da le`i sve dok joj nakon
postrojavanja neko ne bi pomogao da ustane, a onda je odveo u kantinu.
Tur Prikuli~ je s nama mogao da radi {ta mu se prohte, ali s Planton-Kati se
samo ogolio ispoljavanjem grubosti. A kada ni to nije pomoglo, ogolio se
sa`aljenjem. Nepopravljivo{}u i bespomo}no{}u, Planton-Kati je oduzela
njegovoj vladavini smisao. Da se ne bi osramotio, Tur Prikuli~ je postao pitom.
Za vreme postrojavanja, Planton-Kati je sada morala da sedi na zemlji napred
pored njega. Satima je sedela na svojoj vatiranoj kapi i s ~u|enjem ga
posmatrala kao nekog lutka s pokretnim udovima. Nakon postrojavanja, njena
kapa bi zamrznuta ostala prilepljena za sneg, pa je morala da je odvaja od tla.
Tokom tri letnje ve~eri Planton-Kati je ometala postrojavanje. Neko vreme je
sedela mirno pored Prikuli~a, zatim se primakla njegovim nogama i po~ela
kapom da mu glanca cipelu. Nagazio joj je ruku. Ona ju je izvukla i po~ela da
glanca drugu cipelu. Nagazio je i drugom nogom njenu ruku. Kada je podigao
nogu, posko~ila je i potr~ala ma{u}i rukama i gugu~u}i kao grlica kroz
postrojene redove. Svima je zastao dah, a Tur se smejao promuklo, onako kako
ina~e laju velike }urke. Planton-Kati je tri puta uspela da mu izglanca cipele i
bude grlica. Posle toga vi{e nije smela da se pojavljuje na postrojavanju.
Morala je za to vreme da pere podove u barakama. Vodu bi iz bunara sipala u
kantu, pokvasila krpu, obmotala je oko metle, a posle svake barake kod bunara
je prosipala prljavu vodu i sipala novu. Nikakva nesigurnost nije joj se
u{unjavala u glavu i ometala taj postupak. Podovi su bili ~isti kao nikada
ranije. Prala je temeljno i bez `urbe, mo`da iz navike donete od ku}e.
Nije ona zaista bila tako luda. Postrojavanje je za nju bilo prebrojavanje
jabuka. Kada bi zazvonilo u rudnicima uglja, mislila je da u crkvi po~inje misa.
Uop{te nije morala da osmi{ljava obmanu, njena glava, naprosto, nije bila tu.
Njeno pona{anje nije se prilago|avalo logorskom redu, ali jeste okolnostima. U
njoj je boravilo ne{to su{tastveno, zbog ~ega smo joj svi zavideli. S njenom
prirodom nije uspevao da se sna|e ~ak ni an|eo gladi. I nju je pose}ivao, kao i
sve nas, ali joj se nije uspinjao u mozak. Nije birala, samo je ~inila ono
najjednostavnije, prepu{tala se slu~ajnostima. Pre`ivela je logor bez
prosja~enja. Nikada je niste mogli videti me|u otpacima iza kantine. Jela je
ono {to se moglo prona}i u logorskom i fabri~kom dvori{tu. Cvetove, li{}e i
semenke korova. I svakojake `ivotinjice i insekte, crve i gusenice, gamad i
bube, pu`eve i paukove. Smrznuti izmet stra`arskih pasa u sne`nom dvori{tu.
Svi su se ~udili kako su joj ti stra`arski psi verovali, kao da je to teturavo
ljudsko bi}e s kapulja~om sa {titnicima za u{i jedno od njih.
Ludilo Planton-Kati se uvek kretalo u granicama oprostivog. Nije imala ni
umiljatu ni odbojnu narav. Tokom svih tih godina zadr`ala je prirodnost doma}e
`ivotinje ~iji je dom logor. U njoj nije bilo ni~eg tu|inskog. Voleli smo je.
Jednog septembarskog popodneva kada se zavr{ila moja smena, sunce je jo{
uvek ubojito peklo. Lutao sam po puteljcima iza jame. Izme|u vatrenog

javljanskog bilja, koje se uveliko vi{e nije moglo jesti, ljulju{kao se, spr`en
letom, divlji ovas. Njegove gran~ice presijavale su se kao riblji kosturi. U
tvrdim ljuskama zrnevlje je jo{ bilo mle~no. Jeo sam. Na povratku vi{e nisam
`eleo da plivam kroz korov, te sam hodao golim drumom. Pored cepelina je
sedela Planton-Kati. Ruke su joj le`ale na mravinjaku prekrivene mile}im
crnilom. Lizala ga je i jela. Pitao sam: Kati, {ta to radi{.
Pravim golicave rukavice, rekla je.
Je l’ ti hladno, pitao sam.
Rekla je: Danas nije, sutra }e. Majka mi je ispekla kifle s makom, jo{ su tople.
Ne gazi nogama po njima, mo`e{ da sa~eka{, ti nisi lovac. Kada nestane kifli,
vojnici }e biti prebrojani ispod jabuke. Zatim }e otputovati ku}ama.
Ruke su joj ponovo postale treperavo crne. Pre nego {to je polizala mrave,
pitala je: Kada }e se zavr{iti rat. Rekao sam: Rat se zavr{io pre dve godine.
Hajde, po|imo preko do logora.
Rekla je: Zar ne vidi{, sada nemam vremena.
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Herta Miler (Herta Müller) ro|ena je 1953. u Ni~idorfu u Rumuniji. Od
1987. kao spisateljica `ivi u Berlinu. Za svoja dela nagra|ena je brojnim
nema~kim i me|unarodnim nagradama. Godine 2009. dobila je Nobelovu
nagradu za knji`evnost. Knjiga Ljulja{ka daha }e biti objavljena u izdanju
izdava~kih ku}a “Zlatni zmaj” i “Laguna”.

— Dmitrij Vol~ek

—

Iz ciklusa “Tebanski legion”
Prevela s ruskog Ana Gruji},
redakcija prevoda: Mirjana Petrovi}
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***
момци стиснутих усана
не, није успело
смрт је свуда око нас
мртав је крилоноги меркур
прашином је дрезден ушукан
и знаком узвика
ова прича се завршава
“не, није нам успело” –
немушти језик цвркуће
момци стиснутих усана
вртове преплављује лава
мртве су: корделија регана и гонерила
мртве су и остале птице
одсечена на кошуљи крагна
снажан голи врат
сан у вени откуцава
лењим узбекистанским током –
али ће челик сасећи све
од њега се побећи не може

Дмитриј Волчек (1964, Лењинград), песник, писац, преводилац,
издавач, почео је да објављује 1982. године, био уредник часописа
“Гласность”, сарадник радија “Слобода”, оснивач и главни уредник
часописа “Митин журнал”. Добитник награде “Андреј Бели” за 1999.
годину. Збирке песама “Говорящий тюльпан”, “Полуденный демон”,
романи “Кодекс гибели”, “Девяносто три!”. Преводи савремену
енглеску књижевност. Живи у Прагу.

— Jelena Fanajlova

—

Iz zbirke

“Sa posebnim cinizmom”
Prevela s ruskog Ivana ^ukanovi}

IZ PISAMA ATD.
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...Nikoga ne slušaj, nikome ne služi,
Čak i ako te pozovu pozivu muškom.
Kako se rasprskava mozak – znaju bivši
Oni što sve dovršiše puškom
Čehovljevi likovi. Ne moli, ne boj se,
Nastavljaj klasično, bez vere dato.
I tim pre – ne pitaj se,
Kada ti posle toga pokažu vrata.
– Samo prođi, ne stiskaj se.
Nikog ne opterećuj, ne uči, ne muči,
Uopšte, ne zasmejavaj.
Ne nebu su već najbolji kô kod kuće,
A ovde – svi su okej.
(Ali i ti, crni gavrane, isto ne obleći
Kao rođeni jezik iznad bolnih glava.)
I ne treba, ne treba na šine leći,
U želji da se nešto mladalačko spasava.

***
Seti se kako je divno da se s voljenim zagrliš
I obaveze izbegneš.
S godinama ljubav premetneš,
Da bude još tananija,
Da li dirljivija, da l’ vatrenija.
Potrudi se da to dočekaš.
A kad već dođe mudra starost,
Kad se digne najsnažnije jedro,
Tad će još jednom svu stvarnost
Izmeriti apotekarskom merom.
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Jelena Fanajlova (1962, Moskvа) završila Voronješki medicinski fakultet,
kao i Filološki fakultet istog univerziteta. Radila kao lekar, predavala na
Fakultetu žurnalistike, trenutno radi kao novinar i saradnik radio
“Slobode”. Objavljuje redovno počev od 1999. godine, dobitnica je
nagrade “Andrej Beli” za 1999. godinu i prvi nosilac nagrade
“Московский счет” (2003). Više zbirki poezije.

p r e v o | e n j a

Jarost jarost jarost jarost jarost
i druge bajke i priče.

— Andrej Agejev

Iz zbirke
“Potrage pri~qivih riba”
—
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Андреј Агејев (1969, Муром), живи у Нижњем Новгороду; програмер
по струци. Збирка песама “Поиски говорящих рыб”, објављује песме
у часопису “Воздух” и другим алманасима и слободно на интернету.
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изашао сам. лик у мајици, седи на клупици, оскорушу гризе,
мршти се, ал` како прогута, кида грозд следећи,
петнаест метара даље млада мама испод брезе
шета и у рукама љуља новорођенче...
у минимаркету никог,
спарно, спавају продавачице, ослоњене једна на другу.
нисам их будио, прешао преко пута, тамо где је пуно
туфнастих и сивих униформи, што се протегле на пола блока,
дошли на сахрану колеги, који је погинуо од залуталог метка.
тип из мерџе свира, хоће да прође, али
заменици Прокруста,
специјалци гледају кивни...
и онда одједном баба закука,
што је стајала на углу, код одвода, судбосливника
малецна, мени до струка –
сви се окренуше –
ал` загрме оркестар и пригуши све... скренуо сам иза угла,
прешао преко игралишта, где је дечак изигравао
трактор, а други, изгледа, био плуг,
мајке су им седеле на љуљашкама, пушиле, причале безбрижно,
сунце у јари, изашао сам на пијацу –
брескве, кајсије, лубенице!...
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Prevela s ruskog Mirjana Petrovi}

— Sergej Zavjalov

III. Posledwa zabele{ka
u brodskom dnevniku

—

Prevod je zajedni~ki rad 4. godine studenata ruskog jezika
i kwi`evnosti tokom semestra,
redakcija: Mirjana Petrovi}

En hommage aux poètes grèques modernes
Тугујем за сунцем и годинама које долазе
Одисеј Елитис
У знак сећања на Ирину Коваљову

2.
а посебно ми је непријатно због реченица које ми се враћају (чак не ни
реченице – него речи); па ти си тридесет година (Одисеју, превазиђен си!)
чекао ову обалу, ово море; успут си свашта видео; могао би се присећати
и причати јако дуго; све зависи само од расположења (а оно тешко да ће
да буде добро по оваквом времену);
нестаде светла, негде су се покидале жице
Грчка, у међувремену, путује једнако путује
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прекинута навигација, отказани летови
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а нарочито је неумесно изговарати имена богова: Зевс, Посејдон, Феб (као
у дечјој књизи); то је као онда, на поплављеним улицама Хераклиона: у
случајном блеску светлости како су само засијали, очистивши се од псеће
и људске нечистоће (подвиг достојан Херакла!), а онда опет: ветар и
киша, ветар и киша;
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1.

3.
а посебно је неиздрживо помињати “узвишено”, говорити “јасно”(а
најважније “јасно” мислити), надахнуто декламовати строфе “великих”;
видиш ли на пољу памука равне Беотије (поздрав Хесиоду!) илегалца
црнца? то си ти, у запишаним сокацима Омоније – откачена скитница (а
можда је циник)? и то си ти, такође.
за пентакосиомедиме и коњанике у зору се цепају рударски чекићи
зашто си узнемирио речи, зашто си их узнемирио?
4.
а посебно је тешко правити планове за будућност, полагати наде у
монократију, аристократију, демократију (о, Платоне!); пре ћеш
поверовати гомили елејског ђубрета покрај пута, индустријској зони
Елеусине, најлонској циради изнад насеља тебанских цигана;
“херојско”, у свом првобитном смислу
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каменом из праћке каменом из праћке каменом из праћке

Сергеј Завјалов (1958, Царско Селo код Петербурга) завршио је
Филолошки факултет Лењинградског универзитета (класични
језици). Прве стихове објавио је у петербуршком “Самиздату”; био је
члан алтернативног савеза писаца “Клуб 81”. Аутор је три зборника:
Мелика 1, Мелика 2, Мелика 3, припрема четврту књигу Речи, као и
књигу есеја. Превођен на многе језике. Живи у Финској.

— Aleksandar Skidan

Iz zbirke
“Raskinu}e”
—

Prevela s ruskog Mirjana Petrovi}
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A. Ilarionov o mestu RF u rejtinzima:
“По квалитету најважнијих институција савремене државе данашња
Русија се налази на последњем месту. По степену политичких права и
грађанских слобода наша земља је на 158–159. месту од 187 држава света
– између Пакистана, Свазиленда и Тогоа. По степену слободе штампе –
147. место од 179 у истом нивоу са Ираком, Венецуелом и Чадом. По
степену корупције Русија је на 123. месту од 158 – поред Гамбије,
Авганистана и Руанде. По степену заштите приватног власништва – на
89. месту од 110 дражава, у нивоу са Мозамбиком, Нигеријом и
Гватемалом. По квалитету судства – на 170. месту од 199, поред
Бурундија, Етиопије, Свазиленда и Пакистана. По ефикасности
бирократске администрације – на 155. месту од 203, а наши суседи су
Нигер, Саудијска Арабија, Камерун, Пакистан. Моћни модел државе
легализује насиље у друштву. По количини убистава на сваког 1000.
становника Русија је на седмом месту од 112 држава – између Еквадора и
Гватемале, нешто ниже од Јужноафричке Републике, нешто више од
Мексика. У глобалу по степену физичке безбедности грађана наша земља
је на 175. месту од 185 држава, у истој групи са Зимбабвеом, Суданом,
Хаитијем и Непалом.”
Детаљније: http://www.kommersant.ru/doc.html?docId=755085
Када ти руским језиком, сувим језиком бројки кажу
да је по степену
политичких слобода и грађанских права
Русија на 158–159. месту – негде између Пакистана и Тогоа –
шта осећаш ти, човече
епохе Московског централизованог концептуализма,
фјучерса и маркетинга суверене демократије?
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Криво ти због државе?
Због великог моћног руског језика, због језика
Пушкина, Љермонтова, Толстоја, Достојевског, Чехова?
О да, па нико други, него Пушкин,
обраћајући се Чадајеву, писао је
(и та песма се ради у школи)
о остацима самодрштва. Можемо да се присетимо
и других његових високоуметничких дела, на пример,
оде “Слободи”, или последње главе Евгенија Оњегина
и још много тога где се сунце руске поезије недвосмислено изражава
у вези са политичким слободама и грађанским правима.
Љермонтов се, такође на чистом руском језику, опраштао
са земљом робља и господе, одлазећи
на фронт на Кавказ. Због његових,
пуних једа и злобе, стихова поводом Пушкинове смрти – сећате се, ви се
свега,
наравно, сећате – стеже се срце и песницa као да су
написани тек јуче.
А изопштен из православне цркве Толстој, који је кидао
све и свакакве маске владајуће идеологије, Толстој – огледало
руске револуције 1905. године?
А пуштена у земаљску орбиту секира Достојевског, она иста
из Браће Карамазових коју цуре дају по мразу на целивање момцима?
А Чехов, Чехов са његовом галеријом тугујуће за
лепим животом миле деполитизоване интелигенције,
збуњене, разочаране,
док тегли и полагано луди?
Ти што купујеш карту за Того или Тунис, Пакистан или Тајланд,
и читаш на одмору о начину живота и степену грађанских слобода у
развијеним
капиталистичким земљама и земљама трећег света,
је ли ти криво због државе која је овоме свету дала
Пушкина, Љермонтова, Толстоја, Достојевског, Чехова, јеси ли се
икада питао шта раде њихови јунаци?
Шта раде сеоски учитељи и лекари који живе од бедне плате?
Шта раде робијаши са острва Сахалин?
Шта раде студенти у јавној кући?
Шта раде они који их у тој кући услужују?
Шта раде племенити официри из Три сестре?
Ускоро ће их све послати на фронт, на импeријалистичку
кланицу, где ће они часно умирати за цара и отаџбину, другим речима,
за тржиште, колоније и остале геополитичке и финансијске интересе

и где ће им, неоспорно, затребати
њихов беспрекоран
велики моћни племићки – мада делом попуњен и другим слојевима –
руски језик, али такође
и суви језик бројки.
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Александар Скидан (1965, Лењинград) похађао је Слободни
универзитет (1989–1992). Оператер котларнице на гас. Песник,
критичар, преводилац. Аутор збирки “Delirium” (1993), “В повторном
чтении” (1998), “Красное смещение” (2005), “Расторжение” (2010) и
књига есеја “Критическая масса” (1995) и “Сопротивление поэзии”
(2001). Преводио савремену енглеску поезију и прозу, између осталог
и роман Пола Боулза, као и теоријске радове Пола де Мана, Џ.
Хилиса Милера, Жан-Лик Нансија, Славоја Жижека, Антонија Негри.
Добитник награде Тургењевског фестивала кратке прозе (1998),
награде “Мост” за најбољи оглед о поезији (2006), награде “Андреј
Бели” за поезију (2006). Превођен на многе језике, 2008. му је изашла
збирка “Red Shifting” у Америци. Члан радне групе “Что делать?”.

— Edvard Lusi-Smit

—

Simboli~ka umetnost

i
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* E. L. Smith, Symbolist Art (World of Art), Thames & Hudson 1985.
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Iako je u ovoj knjizi* re~ o jednoj posebnoj epizodi u istoriji evropske
umetnosti, ~itaocu }e, verujem, biti lak{e da primi informacije i stavove
sadr`ane u poglavljima koja slede ako mu prvo skrenem pa`nju na nekoliko
~injenica o op{toj ulozi simbolizma u zapadnom slikarstvu i vajarstvu.
Ovaj podsetnik bio bi suvi{an da modernisti~ki duh nije trijumfovao. Ponikao
iz simbolisti~kog pokreta, modernizam je ipak bio neprijateljski nastrojen
prema simbolu kao na~inu vizuelne komunikacije. Pogotovo zato {to je uspon
apstraktne umetnosti imao za cilj da usmeri na{u pa`nju na delo kao na stvar
samu po sebi, potpuno poistove}enu sa umetni~kim procesom. Svaka
umetnost koja mo`e da se opi{e kao simbolisti~ka mora po definiciji da odbaci
takav pristup. Iza oblika i boja na povr{ini slike uvek postoji ne{to drugo, neka
druga stvarnost, druga~iji poredak zna~enja.
I upravo zato {to smo izgubili nit sa simboli~kim postupcima, mi stare
majstore ~esto do`ivljavamo kao ne{to {to je te{ko – {to je mnogo te`e, ako
smo iskreni, od nekih savremenih slikara i vajara koji su poznati kao te{ki. Ali
situacija je ~esto druga~ija: mislimo da razumemo umetni~ko delo u trenutku
dok nam se ono otkriva a, u stvari, propu{tamo bar polovinu njegovog
zna~enja. Srednjovekovni umetnik o~ekivao je od svojih savremenika da
odmah prepoznaju o kom je svetitelju re~, zahvaljuju}i konvencionalnim
karakteristikama koje su pratile sliku. A mi, moderni pagani, pre smo
jednostavno zbunjeni samom stvari koja je imala za cilj da nas pou~i.
Ali za moj trenutni cilj nije potrebno toliko da uranjamo u slo`enosti
srednjovekovnog religioznog simbolizma, bolje je da vidimo {ta se de{ava u
renesansi. Renesansna umetnost ispoljava kvalitete i ideje koje }e fascinirati
simbolisti~ke slikare i vajare devetnaestog veka. Otkrivamo, na primer, sukob
izme|u “otvorenog” i “zatvorenog” sistema simbolisti~ke komunikacije.
Elementi koji vode poreklo iz jezika, za koje se od svakog obrazovanog
~oveka o~ekivalo da ih razume, pome{ani su sa drugim simbolima ~ije se
zna~enje otkrivalo samo posve}enima. U isto vreme, pronalazimo, po prvi put,
u delima renesansnih majstora kao {to je \or|one (Giorgione), odbacivanje
ideje o potpunoj jednakosti izme|u upotrebljenog simbola i smi{ljenog
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zna~enja. Simbol sada postaje ne{to {to odjekuje u svesti posmatra~a, a samo
delo je ne{to vi{e no prosti skup simbola koje sadr`i.
U delima italijanskih majstora, koji su se bavili o`ivljavanjem i
reinterpretiranjem slikovitih predstava paganske antike, mo`e se posmatrati
napredak od jedne vrste simbolizma ka drugoj. Agostino di Du~o (Agostino di
Duccio), ukra{avaju}i onaj izuzetni spomenik renesansnog humanizma,
Tempio Malatestijanu u Riminiju, smatrao je da je dovoljno dodati jedan
simbol drugome. Ako njegov “Merkur” ima izuzetan zna~aj, to je zbog toga
{to poseduje dodatne karakteristike. I u alegori~nim freskama Fran~eska del
Koze (Francesko del Cossa), u Palati [ifanoja u Ferari, jo{ smo, uprkos
sve~anoj veselosti slikovitih predstava, u oblasti ~isto “akumulativnog”
simbolizma. U sceni koja predstavlja trijumf Venere, na primer, prime}ujemo
da Mars ne samo {to kle~i pred svojom ljubavnicom Venerom, nego je u stvari
vezan lancima za njen presto, da bi se pokazalo kako je njen su`anj.
Akumulativni simbolizam ove vrste nastavio je da igra zna~ajnu ulogu u
italijanskoj umetnosti do duboko u {esnaesti vek. To je, na primer, metod koji
je Ticijan (Titian) izabrao da usvoji kada je slikao ~udnovatu “Alegoriju
mudrosti”, koja se danas nalazi u londonskoj Nacionalnoj galeriji. Tri ljudske
glave postavljene su na glave tri zveri: na levoj strani je vuk, na desnoj pas, i
licem prema nama – lav. Svako lice je u odnosu prema zveri ispod njega, a i
zveri su u relaciji jedna prema drugoj. Vuk je simbol pro{losti, pro`diru}eg
vremena; pas poku{ava da onju{i budu}nost, dok je lav snaga i sjaj
sada{njosti. Mudar ~ovek mora da uzme u obzir svaki od ova tri aspekta a tek
sva tri zajedno ~ine sliku Konzilijuma, Dobrog saveta, koji daje vi{i kvalitet
mudrosti. Prisutna je i aluzija na pagansku mitologiju jer tri zveri zajedno
predstavljaju troglavo ~udovi{te koje je bilo u slu`bi egipatskog boga
Serapisa.
Ali ve} u vreme kada je naslikana “Alegorija mudrosti” otkriven je daleko
slo`eniji pristup problematici simboli~kog predstavljanja. Ovaj pristup
analizirao je pokojni Edgar Vind (Edgar Wind) u danas ~uvenoj
umetni~ko-istorijskoj studiji “Paganske misterije u renesansi”. Vind je otkrio
da se va`an klju~ za interpretaciju mnogih naj~uvenijih renesansnih slika
nalazio u spisima filozofa neoplatoni~ara, kao {to je Plotin (Plotinus), i u
tuma~enjima ovih tekstova od renesansnih humanista. Plotin je, na primer,
rekao da je filozof-mistik “kao onaj koji hrli ka najskrivenijem svetili{tu,
ostavljaju}i iza sebe kipove spolja{njeg hrama”.
Problemu je dobro pristupljeno u Firenci petnaestog veka. Boti~elijevo
(Botticeli) “Prole}e”, na primer, nagoni posmatra~a da sliku i njeno zna~enje
pro{iri u skrovito mesto u okviru sopstvene svesti na na~in koji je izgleda i
Plotin predlagao. (Isto va`i i za o~igledno manje slo`enu sliku “Ro|enje
Venere”.) U “Prole}u” se mora obratiti velika pa`nja na grupu tri Gracije – na
njihovo dr`anje, izraze, ode}u i ukrase, kao i na sâmo njihovo prisustvo.
Renesansni filozofi tuma~ili su Gracije kao simbole tri razli~ita vida ljubavi, i
tako su ih i nazvali. U “Prole}u” su to Kastitas, ili ^ednost, kojoj slepi
Kupidon preti strelom. Kastitas stoji nasuprot svojoj divljijoj sestri, Voluptas,
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ili ^ulnosti. Pul~ritudo, ili Lepota, tre}a sestra, manje je strastvena, ali ipak
stoji uz ^ulnost.
Boti~eli, zajedno sa Mantenjom (Mantegna), bio je jedan od onih koji su
presudno uticali na simbolisti~ku umetnost poznog devetnaestog veka.
Njegovo delo bilo je izuzetno cenjeno u Engleskoj i mi i dalje pronalazimo
njegove odjeke u stvarala{tvu Edvarda Berne-D`onsa (Edward Burne-Jones),
Obrija Berdslija (Aubrey Beardsley) i ^arlsa Rikica (Charles Ricketts). Mo`e
se prigovoriti da je to pre bilo divljenje za forme koje je Boti~eli stvorio –
po{to je dublje zna~enje njegovih velikih simbolisti~kih slika uglavnom bilo
skriveno, sve dok ga Vind u na{e vreme nije ponovo otkrio – nego
odu{evljenje sadr`ajem koji su te forme trebale da izraze. Ali o~igledna
nejasno}a nekih Boti~elijevih simbola samo je doprinela bogatstvu aluzija
koje su se toliko dopadale devetnaestovekovnim po{tovaocima. Skoro isto se
mo`e re}i i za Mantenju, koji je uticao na {irok krug francuskih i engleskih
simbolista, ne samo zbog svog ukusa za linearnu stilizaciju nego i zbog
tendencije da ispuni svaku pukotinu zlatom. Njegova stenovita obli~ja
pojavljuju se kod Moroa (Moreau) i Berne-D`onsa, dok je prekrasna grupa
koju ~ine Merkur i Pegaz, na desnoj strani Mantenjinog “Parnasa” (u Luvru od
1801) o~igledan predak sli~nih grupacija u delima Pikasa (Picasso) i Redona
(Redon).
[tavi{e, neoplatonizam, u op{tem smislu, bio je skoro isto toliko va`an
filozofima i esteti~arima simbolisti~kog pokreta kao {to je bio pionirima
Novog u~enja u Firenci. U simbolisti~kom miljeu, moderni filozofi bili su
Hegel i [openhauer, i obojica su imali znatnu neoplatonisti~ku komponentu.
Mnogi simbolisti negovali su okultizam a smatralo se da je hermeti~nost
vrlina. Svakako da jedan odjek Plotina pronalazimo i u formulacijama koje je
ponudio Sar Peladan (Sar Peladan), jedan zna~ajan, iako danas prili~no
zapostavljen popularizator simbolisti~kih ideja. “Lepota”, izjasnio se on u
jednoj od svojih esteti~kih rasprava, “jeste jedna unutarnja vizija u kojoj je
svet odeven izuzetnim kvalitetima.”
“Prole}e” i “Parnas” nisu, naravno, jedini proizvodi renesanse koji
nagove{tavaju formu i sadr`inu simboli~ke umetnosti devetnaestog veka. Ali
jo{ ne{to je odu{evljavalo simboliste – Direrova (Durer) litografija
“Melanholija”. Retka su umetni~ka dela koja su izazvala toliko kontroverzi u
pogledu njihove ispravne interpretacije. Naslov je dao sam umetnik, kao i
nekoliko nagove{taja o tome {ta je imao na umu. “Klju~”, rekao je on,
“ozna~ava snagu; nov~anik – bogatstvo.” Zna~i, “Melanholija” u izvesnoj
meri ostaje pri tradicionalnim metodima simbolizacije, nasle|enim iz srednjeg
veka, i ta~no zna~enje mo`e se odrediti bar nekom od mnogih predstavljenih
objekata. Razmi{ljaju}i na ovaj na~in, teoreti~ari su temeljno istra`ili njima
dostupne izvore i otkrili, na primer, aluzije na sedam humanisti~kih i sedam
mehani~kih umetnosti, onako kako su one bile kategorizovane u teoretskoj
misli Direrovog vremena; a tako|e i prema onda aksiomatskoj teoriji o
preovla|uju}em “humoru” ili karakterima. Manje upu}eni posmatra~i mogli
su, opet, intuitivno da do|u do druga~ijeg zaklju~ka, mo`da i zna~ajnijeg – da
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je litografija ispovedna i da nam govori o borbi velikog umetnika sa
sopstvenim demonom. Simbolisti~ka umetnost devetnaestog veka imala je i
jedan zna~ajan ispovedni aspekt; upotreba simbolizma nije bila impersonalna.
Upravo zbog toga je mo`da ono najproro~anskije od nasle|a iz renesanse,
ostavljenog simbolistima, \or|oneova “Oluja”, delo koje je mo`da ~ak
~uvenije i od “Melanholije”, a koje izgleda, na prvi pogled, kao da je mnogo
jednostavnije u svojoj pojavnosti. Ali, u stvari, kao {to je pokazao profesor
Vind u jednom eseju koji se bavio tim problemom, \or|oneova slika je
daleko ve}a zagonetka ~ak i od bilo kojeg Boti~elijevog dela. Postoji nekoliko
jednostavnih alegori~nih elemenata: dve figure, vojnik i devojka-Ciganka, obe,
po ve} utvr|enoj tradiciji, pod okriljem sre}e, dok je sama oluja aluzija na
njenu promenljivost. Slomljeni stubovi u sredini slike u \or|oneovo vreme
tuma~eni su kao simboli mo}i, to jest snage zle kobi. Ali o~igledno je da je
snaga ove slike u ne~emu mnogo dubljem nego {to su informacije saop{tene
tim detaljima. U “Oluji” umetnost obznanjuje misterioznu snagu da saop{ti
zna~enje a da ono ne bude potpuno odre|eno. Posmatra~ sam za sebe
dovr{ava delo, uz neke elemente koje otkriva u sebi. Ovakva sugestivnost i
dvosmislenost bile su su{tina i simbolisti~ke poezije, {to se vidi, na primer, u
spisima Stefana Malarmea (Mallareme), a bile su od bitnog zna~aja i za samu
simbolisti~ku umetnost.
Ako pa`ljivo promotrimo radove nekih od \or|oneovih naslednika, lako
otkrivamo opseg njegovog radikalizma. Ticijanova “Nebeska i zemaljska
ljubav”, na primer, o~igledno dosta duguje \or|oneu; na ovoj slici
nesumnjivo postoji magija atmosfere, koja nejasno odslikava magiju same
ljubavi. Pa ipak, uprkos zbrci koja je nastala u vezi s na~inom na koji je
umetnik smatrao da njegov rad treba da se tuma~i, slika je ~vrsto povezana sa
specifi~nim alegorijskim programom. Glavni razlog za{to je smatrana
misterioznom jeste taj {to je op{teprihva}eni naslov – o kome nema podataka
pre 1700. godine – pogre{no interpretirao temu. Predstavljene su nebeska i
zemaljska ljubav; naga figura je superiorna, a ne podre|ena, a obe su tipovi
obuzdane strasti. Fontana koju vidimo je, naravno, fontana ljubavi, a ~ak i
reljefi-ornamenti imaju svoj udeo u na{em razumevanju onoga {to je
nameravano; vidimo ~oveka koga {ibaju, `enu koju vuku za kosu,
nezauzdanog konja koga odvode dr`e}i ga za grivu. Poruka je da ~ulnost mora
da bude disciplinovana i zauzdana; sam konj je neoplatonisti~ki simbol
senzualne strasti.
U renesansnom i postrenesansnom slikarstvu bilo je te{ko odvojiti ideju
simbola od ideje alegorije. Originalnost devetnaestovekovnih simbolista bila je
u tome {to su oni u teoriji napravili distinkciju koja je u izvesnom opsegu
dugo postojala u praksi. Teoreti~ari simbolisti~kog pokreta otkrili su da simbol
mo`e da bude ne{to {to postoji po svom sopstvenom pravu, {ire}i tajanstven
uticaj oko sebe i uti~u}i na ~itav kontekst u koji je sme{ten. Njegovo
delovanje bilo je u svakom slu~aju potpuno predvidivo.
U tradicionalnoj alegoriji, s druge strane, pretpostavljalo se da je ono umesto
~ega je simbol stajao bilo ne{to unapred racionalno odre|eno; stoga su
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simboli~ni objekti bili posmatrani jednostavno kao jezi~ke jedinice. Dosta
dobar primer posledica prihvatanja ovakvog stava o simbolizmu – njegova
snaga, isto kao i slabost – jeste Rubensov (Rubens) ciklus “Marija de Medi~i”.
Ovde imamo laskavo alegorijsko predstavljanje glavnih doga|aja u
kralji~inom `ivotu i mnoge detalje koji su umetniku propisali njegova
pokroviteljica i njeni savetnici. Na primer, jedna od slika iz tog ciklusa ima za
temu Anrija IV koji prima portret Marije de Medi~i. Kralju Francuske ovaj
portret predaju lete}e figure Erosa i Himena. Iza njega, u liku polugole `enske
prilike, predstavljena je personifikovana Francuska, koja podsti~e Anrija da
prihvati ovu bra~nu vezu. Jupiter i Juno sede na oblacima, gledaju nani`e sa
odobravanjem. U me|uvremenu, dva Kupidona odnose kraljevu kacigu i {tit,
{to je znak nove ere mira koju }e brak doneti njegovoj zemlji.
Ovakvo slikovito predstavljanje zahteva od posmatra~a da suzbije nevericu.
Ono zajedno me{a raznorodne elemente i prikazuje nam likove i doga|aje koji
bi u stvarnom, opipljivom svetu bili nemogu}i, iako na~in na koji su prikazani
neminovno poti~e iz takvog sveta. Alegorijska slika ove vrste jeste rebus;
~itamo je deo po deo, simbol po simbol, i nemamo jasnu predstavu o njoj kao
o celini. ^ak ni senzualnost Rubensovih boja i njegovog na~ina slikanja ne
mo`e od nas da sakrije ~injenicu da je namera da se “Anri IV prima portret
Marije de Medi~i” ~ita isto onoliko koliko se gleda.
Povezana sa alegorijskom konvencijom, ali inferiorna po statusu (bar po
mi{ljenju devetnaestovekovnih teoreti~ara) bila je “vanitas” mrtva priroda.
Slobodno re~eno, razmah slikarstva mrtve prirode izgleda da predstavlja, u
istoriji evropske kulture, mnogo otvoreniji odgovor ~ulima. “Vanitas” je,
me|utim, mrtva priroda komponovana po simbolisti~kim principima.
Predstavljeni objekti skre}u posmatra~evu pa`nju na njegovu sopstvenu
smrtnost; dr`e propoved o prolaznoj prirodi ~ulnog sveta.
U nekim slu~ajevima poruka je tako spretno prikrivena da je lako mo`emo
mimoi}i. Me|utim, u primeru koji sam izabrao kao ilustraciju, nije tako.
“Vanitas” je tu u svom bogatstvu i savr{enstvu. Lobanja je obi~no, mada ne
uvek, prisutna u slikama ovog tipa i ona je podse}anje na smrtnost; mehurovi
osna`uju temu prolaznosti. Me|u stvarima nagomilanim na stolu pronalazimo
predmete koji simboli{u pet ~ula. Mada je stvarnost, onako kako je
predstavljena u delima kao {to je ovo, stvarnost mnogo trajnije vrste nego ona
koju pronalazimo u slikama iz ciklusa “Marije de Medi~i”, konceptualni
pristup, ma koliko apstraktan, ostaje dominantan.
Ovo nije slu~aj kada je re~ o nekim drugim slikama iz istog razdoblja.
Lorenov (Lorrain) “Pejza` s an|elom koji se pojavljuje Hagari”, na primer,
me{a pejza`no i istorijsko slikarstvo upotrebom pravih simbolisti~kih izuma.
Figure Hagare i njenog sina odra`ene su i predstavljene s dva isprepletena
drveta – jednog izraslog, drugog jo{ mladog – koja stoje izme|u njih. Umetnik
je tako u stanju da ka`e ne{to o odnosu majke i njenog sina. U isto vreme,
~itav ogromni okolni prostor stvara raspolo`enje koje boji na{u reakciju onako
kako su figure bile odredile.

I zaista, ako tra`imo liniju kontinuiteta u razvoju simboli~ke umetnosti, treba
da obratimo pa`nju na francuske slikare-pejza`iste. Tek je nedavno uo~eno, na
primer, da je Vatoovo (Watteau) ~uveno “Ukrcavanje za Kiteru”, ta~nije
opisano kao “Odlazak sa Kitere”, delo u kome simbolizam igra izuzetno
va`nu ulogu. Tri para ljubavnika, na kojima je najve}i naglasak, predstavljaju,
u stvari, razli~ite aspekte istog para i isti odnos. Oni krajnje desno jo{ su u
potpunosti pod ~arolijom boginje ljubavi. @ena ne obra}a pa`nju na Kupidona
koji je vu~e za haljinu. Naredni par ve} ustaje na noge; tre}i par, odlaze}i,
gleda `alosno unazad. ^ovek ipak mora da prizna da dvosmislenost osmeha,
koja je podstakla radikalna pogre{na tuma~enja teme, mnogo doprinosi {armu
slike, i to je ono {to povezuje sliku sa \or|oneom, s jedne strane, i sa
simbolisti~kim pokretom, s druge.
Nije slu~ajnost to {to je Vato privukao pa`nju izvesnih umetnika simbolisti~ke
provincijencije, me|u njima Obrija Berdslija i ^arlsa Kondera (Conder). I
zaista, zahvaljuju}i Gonkuru (Goncourts) i ostalima, francusko slikarstvo
osamnaestog stole}a bilo je moderno u poznom devetnaestom veku. Ali
tako|e je ta~no i to da su simbolisti prepoznali u Vatou ~oveka ~ije su namere
bile veoma bliske njihovim: on je ve} bio napustio konvencionalnu alegoriju u
korist upotrebe simbolizma, koji je bio sveobuhvatniji, sna`niji i tajanstveniji.
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Romantizam i simbolizam
U uskom, istorijskom smislu, simbolizmu se mora pri}i samo kao delu ve}e
celine: pokreta romantizma. Romantizam predstavlja krizu, gr~ evropske du{e,
~iji efekti se i dan-danas ose}aju. U predavanjima pod naslovom “Neki izvori
romantizma” ser Isaja Berlin (Isaiah Berlin) govori o “promeni u svesti” koja
je “slomila ki~mu evropske misli”. U su{tini, slomljena ki~ma je bio razum ili,
bolje re~eno, dugotrajno verovanje u snagu ljudskog razuma da vlada svim
postupcima i re{ava sve probleme.
Me|u romanti~arima postojala je, s jedne strane, pobuna protiv ograni~enja
bilo koje vrste a, s druge, potraga za novom osovinom sigurnosti, jednom kada
je uni{ten spolja{nji okvir sigurnosti a koncept nepromenljivog reda napu{ten.
I kada su vrednost i autoritet objektivno opa`enog sveta jednom dovedeni u
pitanje, neminovno je do{lo do trijumfa subjektivizma. Ljudi su sada, tra`e}i
vo|stvo, po~eli da gledaju u sebe. Tako je nastao mit “genija”, bo`anski
inspirisanog ~oveka kome nesputana ma{ta omogu}ava da pretvori sva svoja
iskustva i ose}anja u umetnost i koji je izuzet, zbog svog talenta, od
podvrgavanja normalnim pravilima; on mora, zaista, da odbije da im se
podvrgne u cilju ispunjenja samog sebe.
Su{tina nove doktrine, re~eno umetni~kom terminologijom, bila je primat
ma{te. [vajcarski kriti~ar Bodmer (Bodmer) objavio je, jo{ 1741, da “ma{ta
nadma{uje svu svetsku magiju: ne samo da u `ivoj slici postavlja stvarno pred
na{e o~i i udaljene stvari ~ini bliskim, ve} tako|e, sa snagom mo}nijom od
one koju ima magija, izvla~i one stvari koje postoje samo u svetu mogu}nosti,
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daje im privid stvarnosti i ~ini da vidimo, osetimo i ~ujemo ove nove
kreacije”. Budu}i da je bio vode}i prevodilac [ekspira toga doba on je ovde
o~igledno parafrazirao nekoliko stihova iz Sna letnje no}i. Formulacija je, u
svakom slu~aju, kontroverzna i radikalna u kontekstu ranog
devetnaestovekovnog racionalizma.
Korisno je imati na umu Bodmerove re~i kada posmatramo neke pomalo
iznena|uju}e radove devetnaestovekovnih umetnika. Zbog svoje neobi~nosti
interesantni su bakrorezi venecijanskih umetnika G. B. Piranezija (Piranesi) i
G. B. Tjepola (Tiepolo). Bakrorezi iz serije “Tamnice”, koje je prvi put
objavio sam Piranezi 1745, kao da su stvorene da daju za pravo Bodmeru,
mada je op{teprihva}eno posmatrati ih kao prethodnike do krajnosti
razvijenog devetnaestovekovnog romantizma – kao vizuelne ekvivalente De
Kvinsijevih (de Quincey) Ispovesti jednog engleskog ha{i{omana.
Piranezijeve “Tamnice”, u istorijskom pogledu, pripadaju dobro utemeljenom
venecijanskom `anru – `anru kapri~a (capriccio) – studiji imaginarne
arhitekture (ili stvarne arhitekture u imaginarnom okru`enju). Kapri~o je bio,
onako kako su ga venecijanski slikari i crta~i, savremenici Piranezija, shvatali,
transpozicija realnosti, ispit umetnikove ve{tine i inventivnosti. U Veneciji su
bar vizuelne umetnosti postajale sli~ne mnogo apstraktnijoj i samodovoljnijoj
umetnosti muzike, i umetnici, kao i muzi~ari toga vremena, vodili su ra~una o
tome da demonstriraju svoju virtuoznost. Kapri~i Kanaleta (Canaletto) i
Guardija (Guardi), u kojima se poznate venecijanske gra|evine i spomenici
pojavljuju u novim okru`enjima i primeri su te vrste.
Ali kapri~o je imao i ~isto piktoralno poreklo. Najzad, on poti~e od \or|onea,
a naro~ito od “Oluje”. Figure koje se pojavljuju u dve serije Tjepolovih
bakroreza, “Kapri~i” i “[ale fantazije”, oba ra|ena oko 1750, o~igledno su
povezane s vojnikom i mladom Cigankom koji se nalaze na \or|oneovom
remek-delu.
Tjepolo je na mukama da naglasi fantasti~an i iracionalan momenat u svojoj
temi, kao i u kompozicionim postupcima. Smrt predsedava. Mladi vojnik
otvara svoj horoskop. Ljudska lobanja i butna kost gore na pijedestalu.
^arobnjaci i ma|ioni~ari su ~este figure. U stvari, ono {to sre}emo u
Tjepolovim grafikama jeste neka vrsta onog senkovitog, sujevernog no}nog
sveta od koga odbleske vidimo i u memoarima Tjepolovog zemljaka
Kazanove (Casanova). Naglasak na iracionalnom zlu zna~ajan je i za temu
ove knjige.
Svoje poslednje godine Tjepolo je proveo u [paniji, gde je radio na {panskom
dvoru i ono {to je tamo stvarao uticalo je na mladog Franciska Goju (Goya).
Goja je, me|utim, ostao odan sjajem obasjanoj tradiciji rokokoa sve do oko
1790. godine. Tek tada je po~eo da stvara dela koja }e budu}a pokolenja
smatrati tipi~nim za njega. Goja je, kao i Tjepolo, izra|ivao litografije kao deo
svoje op{te umetni~ke aktivnosti, i te grafike, opet kao i Tjepolove, bile su
sredstvo li~ne fantazije, ~esto u`asavaju}e vrste – bar dok Napoleonova
invazija na [paniju u Gojinom umu nije zamenila imaginarne u`ase pravim.
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Zaista, on je u pridr`avanju venecijanske tradicije i{ao toliko daleko da je
svoju glavnu seriju litografija naslovio “Kapri~i”. U njima, kao i u “Kapri~u” i
“[ali fantazije” Tjepola, otkrivamo slikovito prikazivanje preuzeto iz ve{tine
vra~anja, ali postoji tako|e i `ila socijalnog i politi~kog komentara. Op{ta
tema izra`ena je u litografiji br. 43, koja je zami{ljena kao pro~elje cele serije,
ali je kasnije zamenjena autoportretom umetnika. Naslov je “San razuma
stvara ~udovi{ta” – fraza koja je dalje obja{njena u nekim savremenim ru~no
pisanim bele{kama na probnim otiscima: “Fantazija koju je napustio razum
stvara neverovatna ~udovi{ta; ujedinjena s razumom, ona je majka umetnosti i
vrelo njenih ~uda.”
Gojini simboli postali su kasnije slobodniji. Impresivna “Panika” u muzeju
Prado je u svakom smislu simboli~na slika. Figura koja izranja iz prostora i
dominira slikom je grafi~ka predstava na~ina na koji se panika uve}ava sve
dok ne popuni svaki deli} svesti.
I zaista, {to pa`ljivije ispitujemo istoriju romanti~arske umetnosti, to sve
istaknutija postaje simboli~ka komponenta. “Ko{mar” Henrija Fuzelija (Henry
Fuseli) zaslu`eno je jedno od najpoznatijih dela ranog romantizma u
slikarstvu. “Ko{mar” izgleda kao utelovljenje u slici onih kvaliteta koje je
Lavater (Lavater) jednom prilikom pripisao samom umetniku: “Njegovi
duhovi su uragan, njegove sluge vatreni plamenovi. On lebdi na krilima vetra.
Njegov smeh je ruganje paklu, a njegova ljubav smrtonosna zaslepljuju}a
munja. Jupiterov orao! Belial, koji jednim jedinim udarcem obara ~itavu obalu
u ambis.” Iako melodramati~an, “Ko{mar” ima snagu da pomuti um. Ta
sablasna glava konja koja lebdi iznad bespomo}nog i izmu~enog tela zaspale
`ene vi{e je nego samo prevod uobi~ajene metafore u sliku.
Za temeljnu upotrebu simbolisti~kog metoda, moramo, me|utim, da se
okrenemo Fuzelijevom malo mla|em savremeniku, Kasparu Davidu Fridrihu
(Caspar David Friedrich). Fridrihovi pejza`i simbolizuju subjektivno iskustvo.
“Krst u planini”, naslikan 1808, dobar je primer izvesne tenzije u Fridrihovom
delu – izme|u `elje da predstavi i jasno izrazi mirnu harmoniju prirode i
suprotne `elje da joj nametne ljudski smisao.
Simbolisti~ki metod jo{ je o~igledniji u njegovoj kasnijoj slici “Brodolom
’Nade’“, koja je naslikana 1821. Izvor za nju svakako je bila pri~a kapetana
Perija (Perry) o svojim istra`ivanjima na Arktiku; ali sasvim je jasno da je svaka
dokumentarna namera ubrzo napu{tena. Brod je sama nada potopljena u ledene
ostatke smrti i o~ajanja. Slika je o~it primer Fridrihove mo}i da u~ini da
jednostavna slikovita metafora odzvanja u svesti: da u~ini da ona postane simbol.
Manje zna~ajne figure me|u francuskim romanti~arima povremeno su
upotrebljavali sli~nu strategiju. Postoji, na primer, o~igledna sli~nost izme|u
Fridrihove slike o kojoj sam upravo govorio i jednog od crte`a Gistava Dorea
(Gustave Dore) kojim je ovaj ilustrovao omiljeni romanti~arski tekst,
Kolrid`ovu (Coleridge) Rimu starog mornara. Postoji tako|e srodstvo i sa
nekim od brojnih crte`a Viktora Igoa. Igoov “San”, ovde predstavljen,
pokazuje usredsre|enost na jednu jedinu simboli~ku sliku, koja slikovito
prethodi crte`ima i litografijama Odiliona Redona (Odilion Redon).
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Edvard Lusi-Smit (Edward Lucie-Smith), pisac, pesnik, kriti~ar, istori~ar
umetnosti i likovni kriti~ar, fotograf. Ro|en je 1933. godine u Kingstonu, na
Jamajci, a 1946. godine se seli u Englesku i obrazuje se na Oksfordu.
Predstavlja intelektualnu pojavu koju je te{ko svrstati pod odre|enu etiketu.
Autor je preko 100 knjiga, od kojih je vi{e od 60 posve}eno umetnicima i
umetnosti (najzna~ajnije: Pokreti u umetnosti od 1945, Vizuelne umetnosti 20.
veka, Umetnost danas i Erotizam u umetnosti Zapada). Napisao je i veoma
~itanu biografiju Jovanke Orleanke. Njegove knjige prevedene su na nema~ki,
holandski, {vedski, arapski, korejski, kineski jezik... U Beogradu je bio tri
puta: dolazio je dva puta pre pada Milo{evi}evog re`ima, a poslednji put 1999.
godine, kada je bio kurator ovda{njeg me|unarodnog grafi~kog bijenala.
B. G.
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Francusko romanti~arsko slikarstvo, me|utim, uglavnom ima pone{to
druga~iju aromu. Njegov najkarakteristi~niji izraz mo`e se na}i u kolosalnom
delu E`ena Delakroa (Eugene Delacroix), ~ije su slike nabijene energijom,
pune strasti i sklone odlu~nim ekstrovertnim pokretima. Pa ipak, Delakroa je
imao zna~ajan udeo u procesu pomo}u koga je autenti~an simbolisti~ki pokret
izronio iz romantizma. Ovo se vidi po jednom od njegovih prvih remek-dela,
“Smrt Sardanapalusa”, izlo`enom 1827. u Salonu. Tema je uzeta iz jednog
Bajronovog komada. Asirski kralj, poslednji potomak Semiramide, po{to je
~uo da se neprijatelj, kome je nemo}an da se odupre, pribli`ava, sprema se da
ubije i samog sebe i sve svoje `ene i da uni{ti svoje blago. Savremenici kao
Bodler – koji je jednom prilikom opisao Delakrou kao “jezero krvi proganjano
zlim an|elima” – shvatili su da je tema te vrste bila za Delakrou naro~ito
privla~na. Klonula, skoro dvopolna poza Sardanapala, ble{te}e gomile zlata i
dragulja koje ga okru`uju, sadizam s kojim rob u prednjem planu kolje `enu
koju je {~epao – sve su to stvari koje ponovo otkrivamo u delu Gistava Moroa
(Gustave Moreau).
Kop~a izme|u Delakroe i simbolista, u direktnijem li~nom smislu, otkriva se u
delu i karijeri Teodora [aserioa (Theodore Chasseriau). [aserio je bio Engrov
(Ingres) u~enik koji je trebalo da, po mnogo ~emu, postane Delakroin oponent.
Ali i on je uskoro osetio neodoljivu privla~nost sveta imaginacije koji je
Delakroa stvorio. Kao i Delakroa, [aserio je posetio Al`ir i bio zaveden onim
{to je tamo otkrio. Uz to, osetio je onu demonsku privla~nost Bajronovih
pesama i poema. Ali ima ne{to hladno i prora~unato u njegovoj umetnosti:
{lja{te}e boje, njemu svojstvene, mogu pridati njegovim slikama ose}aj
klaustrofobije. Bilo mu je te{ko i da se odrekne linearnosti i jasnih obrisa, {to je
nau~io od Ingresa. Te kvalitete, izme|u ostalih, preneo je on na svoga u~enika
Gistava Moroa. Moro je obo`avao [aserioa ~itavog svog `ivota.

— Олга Кирилова

—

О превођењу

непреводивог
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У знак сећања на
Новицу Петковића
Пред нама су размишљања настала током ауторовог рада у својству
главног уредника “Фандоринске библиотеке” Бориса Акуњина (дванаест
књига – од Азазела до Бројаница од жада) и три његова романа из серије
Пелагија и... (Детективски роман из провинције).1 Књиге су припремане у
сарадњи с проф. др Петром Буњаком, водећим преводиоцем пројекта и
уредником.
Пројекат је омогућио да од 2004. године пратимо како је српски читалац
прелазио пут од равнодушности према (још) једном непознатом имену до
– љубави према новом руском писцу. Улогу прве препоруке одиграли су Ф.
Достојевски, Л. Толстој, Н. Љесков, И. Буњин, М. Булгаков и други писци,
с којима је књижевна критика с разлогом одмах повезала Акуњиново
стваралаштво. С друге стране, управо културолошка засићеност романа Б.
Акуњина отежала је њихово прихватање, јер je за кавалитетно разумевање
захтевала одређена читаочева предзнања. Управо је ова последња, за
рецепцију на први поглед “отежавајућа”, околност, изнедрена пишчевим
даром, постала најважнији чинилац који је условио формирање очигледног
интересовања у Србији (као и у Русији) за књиге Б. Акуњина. Лаки жанр
је одиграо улогу својеврсног катализатора процеса.
1 Сви преводи појавили су се у издању рачунарске фирме “Информатика”, Београд
(2004–2009): Азазел и Левијатан (превод Соње Бојић; Удружење књижевих преводилаца
Србије је, 2004. године, Соњи Бојић доделило награду “Јован Максимовић“, за најбољи
превод руске прозе), Турски гамбит (превод Злате Коцић), Ахилејева смрт, Крунисање и
Дијамантска кочија (превод Петра Буњака), Посебни задаци (Жандар пик и Декоратер,
превод Славице Ђукић), Државни саветник (превод Олге Кирилове и Дејана
Михаиловића), Љубавница смрти (превод Биљане Вићентић), Љубавник Смрти (превод
Милене Ивановић и Петра Буњака), збирка приповедака и прича Бројанице од жада
(преводи: Соње Бојић, Бобана Ћурића, Дејана Михаиловића, Петра Буњака, Славице
Ђукић, Олге Кирилове, Милене Ивановић и Миодрага Сибиновића); Пелагија и бели
булдог (превод Биљане Вићентић), Пелагија и црни монах (превод Соње Бојић), Пелагија
и црвени петао (превод Милене Ивановић).
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2 Гумбольдт В. фон, Язык и философия культуры, Москва 1985.
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Под непреводивим се овде подразумева онај неодвојиви део сваког
књижевног превода, условљен објективно етничком и језичком
специфичношћу култура које у преводу “учествују”, а субјективно –
избором преводиоца, његовим знањем, могућностима и односом према
тексту. Две културе и човек чине затворен круг – што је резултат
успешнији, теже је раздвојити узрок од последица.
Вилхелм фон Хумболт је дефинисао низ фундаменталних
лингвистичких проблема који до данас стоје у центру научних расправа
о језику; он је, између осталог, први који је језик повезао с
менталитетом народа – “људском духовном снагом” која се конкретно
испољава као “дух народа”. У једном писму Августу Шлегелу прецизно
је приказао и суштину проблема превођења:
“Сваки превод је, по моме мишљењу, безуслован покушај да се реши у
принципу нерешив задатак. Наиме, сваки се преводилац мора
неизбежно разбити о једну од две подводне стене: или се исувише
дословно придржава оригинала занемарујући природу и језик
сопственог народа, или особености сопственог народа поставља изнад
оригинала”.2 Расправе о стручним проблемима књижевног превода и
данас се крећу у оквирима те класичне формулације.
На сајту “Руский журнал” објављен је одличан чланак Ирине
Аделгејм “Непреводива игра речи (Прим. прев.)”, посвећен општим
проблемима превођења. Чланак је, најпре, приказ пољског часописа
Пшекладенац (Pšekladenac, излази од 1995), периодичног издања које
је “намењено преводиоцима и свима онима које интересују питања
међукултурне комуникације. Индикативан је већ круг проблема о
којима се у овом стручном гласилу расправља: “колико преводилац
може да дозволи себи одступaње од оригинала, у којим случајевима се
превод претвара у самостално дело које само издалека личи на
оригинал; какве су особености поетског превода и да ли је он у
принципу могућ; [...] како представнику друге културе пренети
елементе националног менталитета нераздвојиве од језика; какви се
’конфликти’ појављују при преводу на ’близак‘ језик а који елементи
остају ’непреводиви’ у сусрету граматичких система који су далеки
један од другог...”.
Као што видимо, главни проблеми савременог превода и овде се виде на
простору између неизбежних “подводних стена” В. фон Хумболта. У
закључку занимљивих посматрања и размишљања, Ирина Аделгејм
констатује да се “питање да ли се може избећи суморно признање:
непреводива игра речи (нап. прев.), поставља и решава сваки пут као да
је први, и преводиоцу, и читаоцу, и критичару”.
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***

У односу на конкретни текст наведено запажање је свакако тачно. Али,
уопштено узев, проблем превођења непреводивог може се ако не
“олакшати” онда бар учинити нешто јаснијим ако га укључимо у групу
проблема који припадају семиотици и теорији комуникације.
Размишљања Ј. М. Лотмана у његовој посмртно штампаној књизи
Култура и експлозија3 сугеришу нам да је данас, изгледа, могуће
одредити приоритете при неизбежном избору у пловидби између
Хумболтових “подводних стена”.
Ако се сагласимо са ставом да је превод акт комуникације, да се у
суштини своди на инваријантну структуру ја–други, онда се морамо
сложити и с тим да се он мора потчињавати општим законима
комуникације, при чему специфични проблеми превођења (и сама
општа теорија превођења) постају само посебан случај у низу проблема,
формулисаних и делимично решених у оквиру херменеутике, семиотике
и теорије комуникације.
Односно, превод уметничког текста с једног језика на други може се
разматрати као варијанта основног модела комуникације коју бележи Ј.
М. Лотман према познатој схеми Романа Јакобсона
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ПОШИЉАЛАЦ – ПОРУКА – ПРИМАЛАЦ.
Чини нам се да у контексту дијалога културâ варијанта тога модела ће
бити:
ЈЕЗИК оригинала (КУЛТУРА оригинала) – ТЕКСТ ПРЕВОДА –
ЈЕЗИК превода (КУЛТУРА превода).
Идеално разумевање између пошиљаоца и примаоца, по Ј. М. Лотману,
претпоставља апсолутну идентичност пошиљаоца с примаоцем, што је
могуће само на апстрактном нивоу вештачки створеног кôда. Идеалан
вид такве информације јесте преношење команди: “Ако замислимо
постојање пошиљаоца и примаоца с истоветним кôдовима, који су, уз
то, и сасвим лишени сећања, разумевање међу њима биће идеално, али
вредност пружене информације минимална, при чему ће и сама
информација бити строго ограничена. Такав систем не може да
извршава све разноврсне функције које се пред језик историјски
постављају.”4
У оквирима језика који реално функционише, схватање компликују
многостепена значења, будући да је језик сложенији систем знакова него
кôд: “Језик – то је кôд плус његова историја”, како каже Ј. М. Лотман.
Зато је “модел идеалне комуникације непримерен чак и за унутрашње
општење човека са самим собом, јер се у томе случају подразумева
3 Лотман, Ю. М., Культура и взрыв, 272.
4 Исто, 15.

развијање драматичног дијалога унутар једне личности, а у човеку су,
као што је познато, скривена најмање два принципа, који један с другим
нису увек у хармонији. У нормалном људском општењу и, више од тога,
у нормалном функционисању језика, лежи претпоставка о полазној
неидентичности говорника и слушаоца” (курзив мој – О. К.).
Механизам узајамног разумевања, наставља Ј. М. Лотман, гради се
следећом динамиком: пошиљалац (А) и прималац (В) имају сваки свој
“језички, историјски, културни, ментални простор [...] Ако се ти
простори не додирну, комуникација је немогућа:

В

А

При томе се успоставља однос надметања двеју тенденција: тежње ка
разумевању, која ће једнако покушавати да прошири област пресека два
простора, и тежње ка повећању вредности саопштења, која ће
максимално повећавати разлику између А и В.
Коначно, Лотман долази до, на први поглед парадоксалног, закључка
који зачуђује својом једноставношћу, прецизношћу и дубином:
“Простор пресека А и В постаје природна база за комуникацију. У
5 Исто.
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Комуникација се стварно одвија у зони пресека језичких простора који
учествују у дијалогу. Само постојање делимичног пресека језичких
простора комуникацију чини могућом:
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При идеалном поклапању ових простора, тривијалност општења
поништава његов смисао (“идеално истоветни пошиљалац и прималац
добро ће разумети један другог, али они немају о чему да разговарају”).5
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складу с тим, очекивало би се да су делови ван пресека изузети из
дијалога. Међутим, за комуникацију смо заинтересовани управо у
ситуацији која комуникацију отежава, а у крајњој линији, чини
немогућом. Штавише, што је тежи и неадекватнији пренос једног
непресеченог дела простора на језик другог”, тим вреднија, у
информационом и социјалном смислу, постаје сама чињеница постојања
ове парадоксалне комуникације (курзив – О. К.).6
Примењен на превођење, механизам остаје исти, али комуникација
постаје много сложенија зато што се језички простор на ком се она
одвија проширује – на језик, историјско сећање, културу, менталитет
различитих народа... како оригинала тако и превода; у превођењу је,
дакле, сложеност комуникације удвостручена: “језик – то је кôд плус
култура народа” коме тај кôд припада током целе његове историје, и
чији је део тај народ и сâм.
Непреводивост на тај начин постаје неотуђиви део и природна
последица полазне неидентичности пошиљаоца и примаоца, која се,
када се говори о различитим културама, вишеструко увећава.
Приступајући реализацији пројекта “Српски преводи Б. Акуњина”, и
преводиоци и редакција суочили су се с низом преводилачких проблема
са границе непреводивог, који су захтевали системска решења.
Будући да је било очекивано да серију књига једног писца преводе
различити преводиоци, требало је пре свега избећи лексичке, стилске и
остале неуједначености, и постићи да се исти предмети и појмови у
различитим књигама исто називају.
Испоставило се да је најпре требало раздвојити тешко преводиве појмове,
који захтевају посебан напор умешног, талентованог преводиоца, од оног
што је непреводиво средствима текстуалног превода – предложити
принцип превода у случајевима кад историјске реалије и појмови, који
чине особеност културе оригинала, недостају или се неадекватно разумеју
у култури реципијента.
***
Покушаћемо у овом чланку да детаљније размотримо само један од
многобројних примера са којима се сусрећемо. Несумњиво је да се
проблем (неизбежно) неадекватног преношења садржаја – тачније, његове
веће редукције, јавља онда када с руског језика на српски (и не само на
српски) треба превести лексеме интеллигент и интеллигенция. Значењу
руског термина интеллигент близак је у Србији и западној традицији
термин интелектуалац,7 чије је значење усмерено разликовању
6 Исто, 14–15.
7 Аналог за реч интеллигенција у западној култури је Intellectuels (лат. intelligentia;
intelligere – схватати). Српско значење лексема интеллигент, интеллектуал /
интеллигенция одговара значењима која оне имају у енглеском језику.
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8 Речник српскохрватског књижевног језика, књ. 3, Нови Сад–Загреб 1967.
9 Вид. на пример, Гудков, Л. Д., Интеллигенты и интеллектуалы, Знамя, бр. 5, 1992.
10 Ово потврђују речници и литература.
11 Толковый словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика (8500 речи и
израза). Редакција Г. Н. Скљаревски, Москва 2007.
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образованог човека, нарочито из круга умних радника, од људи који то
нису. Шестотомни једнојезични Речник српскохрватског књижевног
језика8 даје следећа одређења:
– интелиген(а)т – види: интелектуалац.
– интелектуалац – уман и теоријски образован човек; умни радник.
– интелектуалка – умна радница.
Међутим, у руском језику лексема интеллектуал није еквивалент лексеми
интеллигент, то су речи с различитим значењима.9 Руска реч
интеллигент у првом реду означава врсту духовно-моралног опредељења
личности.10
Једнојезички речник руског језика с почетка ХХI века. Актуелна лексика
(2007) одређује:
– интеллигент – човек који се одликује тежњом ка знањима, културом
понашања и чврстим моралним принципима (независно од нивоа
образовања, врсте занимања и социјалног положаја); човек који се
професионално бави интелектуалним радом.
– интеллектуал – човек који професионално користи своје умне
способности, компетенцију; високообразован човек који је склон
новаторству, стваралаштву.11
Савремени руски речници појам интеллигент одређују помоћу појма
интеллигентност. Руска педагошка енциклопедија интелигентност
дефинише овако:
“Својство човека које се исказује као тежња ка култури, разуму, схватању
вредности и неопходности културе. [...] Интелигентност је неодвојива од
индивидуализма, то јест од оријентације ка индивидуалности.
Интелигентност је ванкласна и ваннационална, она приморава човека да у
себи савлада национална и друга ограничења. Тежња да се схвати, осети
вредност сваке личности, чини интелигента заштитником слабих и
одбачених; он је способан да иступа против већине, постаје особењак,
уздајући се у свој страх и спремност на ризик. Интелигентност, ако се
јавља као одређујуће својство личности, приморава интелигентног човека
да у другоме човеку види не средство или предмет за деловање, већ
носиоца другачијег, већ тиме вреднога мишљења, представника друге,
потенцијално вредне културе. Интелигентност је неспојива с
нетрпељивошћу и непопустљивошћу према другим људима. Способност
интелигента да схвати, да разуме другога, испољава се као поштовање
индивидуалности, непоновљивости других личности, како се поштује
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своја, а не само општих социјалних, националних и сл. црта. Одређена
неодлучност, уздржаност, које се често везују за изглед и манире
интелигентног човека, објашњавају се управо том тежњом да разуме, да
размишља, тежњом која руководи његовим емоцијама и активностима.
Интелигентност се не може појавити сама по себи. Постоји уверење да је
за то неопходно потребно морално искуство неколико генерација, које
стварају традицију, и тек то ће деци омогућити да у пуној мери упију дух
праве интелигентности”.12
Српска лексема интелигенција у трећем од четири значења која наводи
Велики речник страних речи и израза (2006): “интелигенција −
професионалци који се баве умним радом, односно интелектуалци”,13
само делимично (пре формално, него суштински) одговара руској збирној
именици интеллигенция.14
Дискусија о суштини сталежа интелигенције јавља се у Русији од њенога
појављивања (тридесетих година XIX века).15 Садржај који се везује за
њено комплексно схватање данас је умногоме митологизован, а његова
интерпретација увек је зависила од полазних позиција и погледа на свет
онога ко је о проблему расправљао.16 “Али ипак, шта је то интелигенција,
како је ја видим и схватам? Ово је особено руски појам и његов је садржај
пре свега асоцијативно-емоционалан”, како примећује академик Дмитриј
Сергејевич Лихачов.
Почетком деведесетих година руско друштво се (по који пут!) враћа
размишљањима о суштини појма интеллигент, и о улози руске
интелигенције. У расправама на петербуршком универзитету активно је
учествовао истакнути филолог Д. С. Лихачов. Као резултат, настала је
одредба: интеллигент – то је образован човек с истанчаном савешћу, који
се уз то одликује интелектуалном независношћу. По мишљењу Лихачова,
12 Российская педагогическая энциклопедия, у 2 тома, Москва 1999. С. 372.
13 Клајн, Иван / Шипка, Милан, Велики речник страних речи и израза, Београд 2006.
14 Ипак, кад се ово сагледа, јавља се и типолошка подударност. Интеллигентност (у
руском језику се дефинише као својство интеллигента “независно од нивоа образовања,
врсте занимања и социјалног положаја”. На исти начин и интелигенција у српском
језику у прва два (основна) речничка значења издваја се као људска особина невезана
за образовање, занимање и сталеж: 1. урођена способност правилног схватања и
расуђивања, ум, бистрина ума; 2. способност сналажења у новим ситуацијама,
способност решавања проблема, проницљивост, оштроумност; [...] 4. способност
компјутера да обрађује податке. (Клајн, Иван / Шипка, Милан, Велики речник страних
речи и израза, Београд 2006).
15 Культурология. ХХ век, енциклопедија у два тома, том 1, стр. 254–255, Санкт-Петербург
1998.
16 Вид. Бердяев, Н. А., Истоки и смысл русского коммунизма (репринт издања – Париз
1955), Москва 1990; Гиппиус, З. Н., Петербургские дневники, у: Литература русского
зарубежья, антологија у 6 томова, том 1, књ. 2, стр. 176, Москва 1990; Вехи,
Интеллигенция в России, зборник текстова 1909–1910, Москва 1990; Лихачев, Д. С.,
Русская культура, Москва 2000.
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17 Лихачев, Д. С., Русская культура.
18 Лотман, Ј. М., Из телевизијског циклуса “Беседе о руској култури“.
19 Исто.
20 Исто.
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“интелектуална независност веома је важна особина интелигенције.
Независност од интереса партијских, сталешких, професионалних,
комерцијалних, па чак обичних каријеристичких. [...] Контролор човекове
слободе јесте његова савест. Савест га ослобађа користољубивих побуда.
Користољубље и себичност човека само су споља (не и дубински) везани
за човека. Савест и несебичност део су људског духа, зато је једино
поступак који се врши по савести – слободан поступак.”17
Савест и самосталност мишљења и Ј. М. Лотман такође сматра за важну
црту свести интелигента:
“Још једна важна црта разликује интелигентног човека од
неинтелигентног: он користи добро промишљене, сопствене идеје, и
живот гради искључиво у складу са својим убеђењима; при томе може и
да греши, али је спреман да за своје грешке плати и самим животом.
Интелигентних људи је иначе мало. Зашто? Они су често прве жртве
репресија. Различити диктаторски режими уклањају најпре баш ту групу
људи. Тек затим долази ред на друге.”18
Д. С. Лихачов мисли да се руска интелигенција на руском тлу формирала
природним путем, у оквиру европске хришћанске традиције. Исти став о
повезаности с хришћанском традицијом заступа и развија и Ј. М. Лотман:
“Лице интелигентности јесте лице високе социјалности, то су односи
људи засновани на узајамном поштовању и безусловној љубави – то је
лик мајке с дететом на рукама. То је и лик свих Богородица и, уопште,
симбол што се протеже кроз целу историју човечанства.”19
Индикативно је да у чланку под називом “Руска интелигенција” Д. С.
Лихачов, да би указао на вишезначност и сложеност проблема, пише:
“Преживео сам многе историјске догађаје, исувише сам се нагледао
невероватних ствари, и зато о руској интелигенцији могу да говорим дајући
не њену тачну дефиницију већ размишљајући о оним њеним најбољим
представницима који, с моје тачке гледишта, могу бити уврштени у
категорију интелигената.”20 (Треба се овде сетити и речи Блаженог
Августина које Д. С. Лихачов цитира у чланку “О науци и ненауци”: “Ја
знам шта је то само до тренутка док ме не питају – шта је то!”)
Садржај обухваћен руским лексемама интеллигент/интеллигенция у
нераскидивој је вези с традиционалним вредностима руске културе и зато
је толико важно да се у преведеној литератури тај садржај адекватно
преноси.
Вратимо се сад српским преводима Б. Акуњина.
“При более внимательном рассмотрении крестьяне оказались
странноватыми. Многие в очках или пенсне, да и лица преобладали
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тонкие, непростодушные – признак, по которому на Руси безошибочно
отличают интеллигента, даже если он наденет лапти и поддёвку”: овде
преводилац интеллигент преводи као интеллектуалац (“Многи су имали
наочари или цвикер, а доминирала су префињена лица, нимало
простодушна – обележја по којима се у Русији непогрешиво препознају
интелектуалци чак и кад обују опанке и обуку подјовку”).
“На того, кто произнес последнюю фразу, про подлость, немедленно
накинулась одна из коммунарок, крайне неинтеллигентным образом”:
овде је интеллигентный преведено као интеллектуалан (“Онога који је
изговорио последњу реченицу, о подлости, сместа нападе једна
комунарка, на нимало интелектуалан начин”).
“По виду обычный крестьянин: в овчинном полушубке, в валенках,
перепоясан кушаком, серая борода по-мужицки неухожена, руки грубые, с
обломанными ногтями. Но посконность не изображает, говорит
по-столичному, без сермяжности. И к народу-богоносцу, похоже,
относится без обычных интеллигентских слюней”: овде је
интеллигентский преведен као популистички (“Изгледао је као обичан
сељак: кратка овчја бунда, ваљенке, припасан појасом, сива сељачка
ненегована брада, руке грубе, заломљени нокти. Али не кокетује
блискошћу с народом, говори престонички, без сељачке грубости. И
према богоносцу-народу односи се, изгледа, без уобичајеног
популистичког балављења”).
Мешања у преводу појма интеллигент са термином интеллектуал за
коначну последицу имају то да је читаоцу ускраћено сазнање о
специфичности овога појма за руски менталитет и културу, а цео његов
садржај редукује се до значења “уман и теоријски образован човек; умни
радник”.
Неодвојиви део сваког квалитетног дијалога култура јесте узајамно
разумевање и узајамно прихватање туђих представа и схватања. И од избора
преводиоца – да ли да маркира и артикулише или заобилази тежа значења –
зависи непатвореност културног општења, чији је посредник превод.
Аутор овога чланка је убеђен да појам интеллигент у преводима с руског
на српски треба јасно и отворено дати управо као интеллигент, односно
русизам који захтева допунски вантекстуални коментар.21 Разуме се,
21 Овако је наведени проблем решен при припремању за штампу српског превода
трилогије Василија Аксјонова Московска сага. Превод тога романа, који прати судбине
неколико поколења руске интелигенције, ван контекста руске представе о појму “руски
интелигент“ редакцији се учинио немогућ. Зато су у преводу сачувани изрази као што
су: скромнейшая русская интеллигентка, потомственный интеллигент и др., као и
лексеме интеллигенция/интеллигент, и из њих изведене речи, а појму “руска
интелигенција“ и делимично њеном преводу – посвећен посебан чланак у Појмовнику
за први том трилогије (Аксјонов В., Московска сага, “Информатика”, Београд 2008.
Преводиоци: том 1 – Мирјана Грбић, том 2 – Наталија Ненезић, том 3 – Бобан Ћурић;
редактори: Петар Буњак и Олга Кирилова; лектор и коректор Грозда Пејчић).
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22 Лотман, Ю. М., Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства
(XVIII–XIX вв.). Искусство, Санкт Петербург 2008, 387. страна.
23 Гаспаров, М. Л., Предговор у: “Лекции о структуральной поэтике“ , зборник радова
Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа, Москва 1994, стр. 17.
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претенциозно је и помишљати да ће се код српског читаоца одмах
створити јасна представа шта је то русский интеллигент, јер то није тако
ни у руској култури. Но, може се претпоставити да ће се правилна
представа о комплексном садржају тога појма с временом ипак
формирати. Први корак у наведеном правцу неизбежно мора да учини
текст превода у којем се преводилац определио за очување непреводивог
појма у оригиналном облику, а не у корист превода који ће текст
адаптирати према читаочевом незнању, занемарити или погрешно
интерпретирати туђе садржаје, и на тај начин омогућити површну
рецепцију. Читалац често није ни свестан да му је редуковани превод
одузео могућност властитог избора – хоће ли, и у којој мери, учинити
одређени напор како би непознато укључио у свој културни видокруг, или
неће. Треба се надати да ће, захваљујући напорима специјалиста и
преводилаца, и сложени појам “руски интелигент” временом ући у српску
културу исто онако као што се десило с појмом “јапански самурај”,
“енглески денди”, “енглески џентлмен” и томе слично.
“Реч ’разумевање‘ веома је лукава – написао је Ј. М. Лотман. – Нехотице
се ствара утисак да је оно једнократан, по себи коначан чин. У бити, то је
поглед у бесконачност. Поштен приступ састоји се у томе да се укаже на
правац који води разумевању и на степен приближавања. [...] Ми желимо
да схватимо догађаје прошлости, дела уметничке књижевности
претходних епоха, али при томе наивно очекујемо да је довољно узети у
руке занимљиву нам књигу, поред себе ставити речник овог или оног
страног, древноруског или чак савременог руског језика – и схватање ће
бити обезбеђено. У стварности, свако се саопштење састоји из два дела:
од онога о чему се говори и од онога о чему се не говори. [...] Читалац
који је унутар своје [...] културе, сналази се у томе. За странца или човека
друге епохе потребно је специјално објашњење.”22 Развијајући даље ту
мисао, М. Л. Гаспаров предлаже: “Коментар посвећен квалификованом
читаоцу може се ограничити на прецизирање појединости, коментар за
читаоца почетника обавезан је да пружи пре свега представе о култури у
целини (све до упутстава: за лепо се сматрало то-и-то. Сам Ј. М. Лотман
ове захтеве савршено је ускладио у свом сјајном коментару уз Евгенија
Оњегина.)“23
При преношењу акуњинске књижевне реалности крцате културним,
литерарним, историјским назнакама (и у том смислу постмодернистичке)
с руског културног тла на инострано, био је неопходан управо
представљени “отворени превод непреводивог”: он додатно читаоцу
открива садржај културно-историјских реалија. За читаоца превода, који
се по правилу налази ван културе оригинала, квалитетан ће бити онај

***
Наше искуство превођења Б. Акуњина на српски језик сведочи да – у
преношењу талентованог аутора посредством талентовано изведеног
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превод који укључује, као неодвојиви део, темељит вантекстовни
коментар текста.24 У том смислу тачно је речено: “Коментар – то је
превод: превод туђе културе на језик наших схватања и осећања. [...]
Коментар – то је продужетак речника (курзив – О. К.) [...] Превод
почиње интерпретацију текста, коментар га наставља.”25
Следећи поетику оригинала, редакција српских превода Б. Акуњина је
одлучила да што више сачува реалије свакодневног живота Русије ХIХ и
првих година ХХ века, да текстуални превод прошири увођењем
адекватне историјско-културне информације. Иако је било бојазни да ће
читаоцу детективских романа лингво-етнографски коментари засметати,
да се коментар и лаки жанр не могу ујединити у једним корицама, нама
је, изгледа, успело да то савладамо.
Време (превод прве књиге библиотеке Авантуре Ераста Фандорина
изашао је 2004. године) је показало26 да је масовна или, прецизније,
широка читалачка публика Бориса Акуњина појава веома сложена, али
засигурно не означава читаоце који су неспособни за допунски
интелектуални напор, или од њега беже.
Испоставило се, такође, да је оних који су спремни да, уз игру, попуне
своја знања кроз Појмовник (и више од тога) – много, и да српски
читалац не само да не бежи од допунских напора, већ их, напротив, жели.
Показало се и да су свесно акцентоване “тешкоће” нагласиле особеност
Б. Акуњина, прошириле круг његових читалаца и уздигле културни статус
издања.27 У сваком случају, чини нам се да је литерарни подухват руског
писца Бориса Акуњина пун погодак, пример правилно прорачунатих
напора свих учесника у комуникацији – писца, читаоца, преводиоца.

24 Вид., на пример, чланке “реденгот“ и “суртук“ у коментару превода књиге Бориса
Акуњина Бројанице од жада, “Информатика”, Београд 2009.
25 М. Л. Гаспаров. Комментарий: социальная и историко-культурная рефлексия // Новое
литературное обозрение. 2004. № 66.
26 До 2009. године, штампано је три издања романа Азазел, друго издање Турског
гамбита и Левијатана, а сазрела је потреба и за четвртим издањем Азазела, другим
издањем Ахилејеве смрти, Посебних задатака, Државног саветника и Крунисања.
27 Управо овај приступ одредио је смер за формирање данас препознатљивог издавачког
стила “Информатике“ и ликовне опреме њених књига: корице са широким допунским
клапнама, које су споља и изнутра богато илустроване материјалом епохе (географске
карте, костими, предмети примењене уметности, фотографије, уметничке слике), чиме
је и визуелно настављена идеја појмовника-коментара – да се што потпуније предоче
културноисторијске особености вантекстуалне раелности (компјутерски слог и дизајн
корица првих 10 наслова “фандоринске библиотеке“ – Бранко Гаврић, остала издања –
Војислав Симић; ликовни уредник Олга Кирилова).
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28 Лотман, Ю. М., Культура и взрыв, 9–10.
29 Та предавања касније су постала основ његове књиге Беседе о руској култури – живот
и традиција руског племства ХVIII и почетка ХIХ века (Беседы о русской культуре.
Быт и традиции русского дворянства /XVIII – начало XIX века/, 1994.
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превода – оно истински национално, без обзира на специфичност,
одређену неприступачност разумевању ван своје средине, и уз неизбежан
додатни читаочев напор и време, мора да пробуди истинско
интересовање. Захваљујући управо самосвојности оно постаје опште
људско добро, заиста занимљиво свима – део светске културе. Јер,
сложени механизми интеркултурне комуникације у крајњој линији увек
функционишу по напред наведеном парадоксу односно закону који је
формулисао Ј. М. Лотман: За комуникацију смо заинтересовани управо у
ситуацији која комуникацију отежава, а у крајњој линији, чини
немогућом.
Неизоставност узајамних напора учесника квалитетне комуникације
условљава и оправдава разлике међу њима. Свако на свој начин осећа,
разуме и описује свет који га окружује, али нико појединачно није
способан да га у потпуности обухвати и изрази: ванјезичка реалност може
се изразити само узајамним напорима, и зато су сви учесници у
комуникацији неопходни једни другима. “Постојање мноштва језика јесте
полазна, првобитна ситуација; на њеној основи појављује се, касније,
тежња ка јединственом, универзалном језику (ка јединственој коначној
истини), односно оној секундарној реалности коју ствара култура. Однос
између мноштва и јединствености спада у основне, фундаменталне
ознаке културе”. 28
Предавања Ј. М. Лотмана о руској култури, емитована 1989. године,29
завршавају се размишљањем о формирању и тумачењу појмова
интелигентност, интелигентни човек, интелигентно сазнање. Кад сада
слушам те касете (аматерске снимане с екрана на касетофон), схватам да
је, за телевизијски аудиторијум, велики научник “једноставно” преводио
семиотички начин размишљања на свакодневни језик како би приближио
гледаоцима опште законе комуникације: “Амерички психолог проучавао
је однос мајке с бебом која још не говори [...] Снимао је у природним
условима обичне мајке које хране бебе и разговарају с њима. Кад је потом
пуштао тај филм, веома успорено, психолог је открио да мајка и дете као
да узајамно измењују своје језике. Дете својом мимиком подражава
мимику мајке, оно се труди да своје лице поистовети с њеним: оно се
смеје кад се она смеје, оно производи звуке као и она. А шта чини мајка?
Она одбацује свој људски језик, такозвани одрасли, и прелази на
’гугутање’, имитира звуке дечјег говора. Та два бића – посебна, различита
бића – која су повезана љубављу и узајамним интересом, да би ушла у
свет другог – размењују језике. Свако од њих напушта сопствени језик и
прелази на туђи, зато што је туђи језик – туђа личност. У томе смислу
пред нама је модел сваког дијалога. Уверен сам да је то и модел
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интелигентности, зато што је суштина интелигентности – жеља да се
разуме други човек, жеља да се схвати то што он има права да буде
другачији, да не мора да буде онакав какав сам ја, да ми је занимљив
управо зато што је другачији [...]“30
Узајамно интересовање људи, и жеља да се схвати други неопходни су
услови сваког дијалога, тим више дијалога културâ, у којем слој
неразумљивог или другом неразговетног – неизмерно расте. За освајање
тога затвореног дела садржаја интеркултурне комуникације потребно је
много енергије, односно времена, рада, талента, а и материјалних
трошкова... При томе, оно што је у свакој култури најбоље – аутентично и
непоновљиво – спада управо у ту зону високе енергетске потрошње.
Питање шта треба сматрати непреводивим (средствима само текстуалног
превода) сваки пут захтева пажљиво припремљен, филолошки
компетентан одговор. Ипак, општи приступ проблему непреводивог –
треба ли предочити или заташкавати садржаје испод врхова ледених
брегова, као и сам процес савладавања компликованих значења – постао
је јаснији. Вршећи данас свој избор (у алтернативи између сачувати –
изгубити), преводилац се може ослонити на научна схватања која
сугеришу да квалитетна комуникација неизбежно укључује и део
неразумљивог или неизрецивог (као закономерну компоненту), што
подразумева и допунски напор примаоца. Дакле, непреводивог се не
треба бојати, треба га представити баш као непреводиво, отворено
показати читаоцу где је граница туђе територије и где је он, читалац, ако
је вољан да уложи време и напор, увек добродошао.
Можда ће свест о незаобилазним напорима потребним да се формира
квалитетно узајамно разумевање, да се обави адекватни пренос и пријем,
из културе у културу, “русизама”, “србизама”, “јапанизама”,
“англицизама” итд., успорити процес губљења самосвојности култура у
савременом глобализованом свету.

Olga Kirilova, ruski filolog, istori~ar i tuma~ kwi`evnosti,
prevodilac. Diplomirala je na Univerzitetu Lomonosov u Moskvi,
doktorirala na Institutu za slavistiku Ruske Akademije nauka.
Autor brojnih radova o srpskoj kwi`evnosti XX veka. Pored
nau~nog rada, bavi se prevo|ewem. Na ruskom jeziku su objavqeni
weni prevodi Mome Kapora, Riste Trifkovi}a, Draga Kekanovi}a,
Milorada Pavi}a; s ruskog na srpski jezik prevela je pri~u
Sergeja Dovlatova Te{ka re~, sedmo poglavqe wegove kwige Na{i,
roman B. Akuwina Dr`avni savetnik i wegovu pri~u Deseti deo
procenta. @ivi i radi u Beogradu.

30 Лотман, Ј. М., Из телевизијског циклуса “Беседе о руској култури“.

— Tijana Spasi}
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Nemar prema jeziku –
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jedan pogled na srpsku izdava~ku
produkciju
“Kada razmišljam o knjigama koje su na ovaj ili onaj način izmenile moj život,
shvatam da zapravo ne govorim o knjigama već o rečenicama”, rekao je David
Albahari, upitan da za multijezički Radio Forum opiše čitalačko iskustvo koje
smatra ključnim za svoj lični razvoj. Kako on dalje objašnjava, rečenica “Beli
konj nije konj”, koju je pročitao u Istoriji kineske filozofije Fung Lu Jana
(“Nolit”, 1983) pojasnila mu je značaj reči i moć jezika da imenovanjem
preciznije definiše određenu pojavu. Tako, nastavlja Albahari, ni beli konj
kratkih nogu ne može biti konj, već samo beli konj kratkih nogu.
Ovaj primer može poslužiti kao polazna tačka za analizu stanja jezičke kulture
kada je reč o domaćoj izdavačkoj produkciji, stanja za koje bi se moglo reći da
je upravo suprotno brižljivosti prema jeziku koja je evidentna u prethodnom
pasusu. Prema nekim istraživanjima, funkcionalna nepismenost u Srbiji dostiže
i četrdeset procenata, na televiziji i u štampi sve je više polupismenih novinara,
a čak i velike medijske kuće često rade bez lektora. Nemar prema jeziku
očigledan je i na domaćoj književnoj sceni, a u ovom tekstu pokušaću da na
osnovu književnog uzorka iz prošlogodišnje izdavačke produkcije, kojim su
obuhvaćena uglavnom domaća i strana prozna dela, ispitam do koje mere
najznačajnije domaće izdavačke kuće brinu za jezički kvalitet svojih izdanja,
bilo da je reč o prevodima ili o knjigama na srpskom jeziku.
Među izdavačkim kućama koje se percipiraju kao značajni činioci na domaćoj
književnoj i kulturnoj sceni, “najvidljivije” su verovatno “Geopoetika”,
“Samizdat B92” i “Arhipelag”, koji je prošle godine poneo nagradu za
izdavača godine. Za “Geopoetiku” moglo bi se reći da uglavnom drži solidan
nivo i vodi računa o jezičkom kvalitetu svojih naslova. Prevodi Jana Krasnog
(Pohođenje Dženi Erpenbek), Spase Ratković (Pompeji Maje Lundgren i
Najbolje namere Ingmara Bergmana), Ljubiše Rajića (Zamak u Pirinejima
Justejna Gordera) među boljima su prošle godine, a interesantna u tom smislu
je i Rajićeva esejistička knjiga Tekst u vremenu. Iz dosta šarolike produkcije
“Samizdata B92” izdvojila bih i prevod Zlatka Omerbašića (Linijski kôd
Kristine Tot), koji bi bio još bolji da pored očigledne jezičke veštine
povremeno ne pokazuje i znake nemarnosti.
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Kada je reč o “Arhipelagu” situacija je nešto složenija, pošto izdanja ove kuće
pokazuju iznenađujuću nedoslednost kad je reč o kvalitetu prevoda i lekture.
Albaharijev prevod romana Njeno telo zna Davida Grosmana je brilijantan ali
neujednačen, Prvi drugi dolazak Alekseja Slapovskog je izveden sasvim
solidno (Natalija Nenezić), dok se isto ne može reći i za romane 2017 Olge
Slavnikove (Ljubinka Milinčić), Kamen iz odrona Marije Barbal (Hristina
Vasić) i Kraj igre Dušana Mitane (Zdenka Valent-Belić), koji često pate i od
lektorskih propusta. Od domaćih autora “Arhipelag” se, između ostalih, može
podičiti da objavljuje jezički doteranu prozu Jelene Lengold i Vladislava Bajca,
kao i izuzetne eseje Srđana Vučinića o filmu i književnosti.
Kao redak primer izdavačke kuće koja drži konstantno visok nivo jezičke
pismenosti izdvaja se “Fabrika knjiga”, koja ima neveliku produkciju ali zato
ozbiljno pristupa svakom elementu knjige, od grafičkog dizajna, preko
prevoda, do lekture. Rezultati su izuzetni. Španska nevesta Ildiko Lovaš
izvrsna je u prevodu Arpada Vicka, kao i Krvava kiša Majkla Dibdina u
prevodu Slobodanke Glišić. Sa srpskog, odnosno hrvatskog govornog područja
tu su Branko Vučićević i Viktor Ivančić, za koje bi se moglo reći da čine čuda
s jezikom. Od “manjih” izdavača pomenuću i “Lom”, koji je pored nekoliko
knjiga u prevodu Flavija Rigonata (Robert Luis Stivenson, Džon Fante,
Rejmond Karver) prošle godine reizdao Nabokovljev roman Očajanje u
prevodu Davida Albaharija. Tu su i dva novosadska izdavača: “Futura”
publikacije sa romanima Marlen Haushofer u odličnom prevodu Relje Dražića
(Mansarda i Zid), i “Mediterran publishing” koji je objavio zanimljivu
esejističku knjigu Grad bez lica Ljubinka Pušića, posvećenu kulturnom
urušavanju Novog Sada.
Trebalo bi se svakako osvrnuti i na zrenjaninsku “Agoru”, u kojoj nailazimo na
prihvatljive, ali ne previše ambiciozne prevode, koji retko idu ispod nekog
minimalnog standarda ali isto toliko retko oduševljavaju inventivnošću i
veštinom. “Agora” poslednjih godina nastoji da pronađe kvalitetne domaće i
strane autore i u tome u velikoj meri uspeva, kao što je slučaj sa Doris Lesing,
Flenom O’Brajanom, Džonom Bartom, Vladimirom Pištalom, Mirjanom
Đurđević, Mirkom Demićem i drugima. Antologija Savremene američke
književnice u izboru i prevodu Aleksandre Izgarjan, docentkinje na Odseku za
anglistiku u Novom Sadu, korektno je prevedena ali bez nekog vidljivijeg rada
na jeziku, zbog čega rečenice često zvuče neprecizno i neritmično. Uz korektne
prevode romana Opera na vodi Džona Barta (Igor Cvijanović) i Raseljeno lice
Vladimira Vojnoviča (Zvezdana Subu) našao se i jedan veoma dobar (Na reci
kod Dve ptice Flena O’Brajana), čiji je autor Predrag Šaponja. U “Agorinoj”
ediciji posvećenoj književnoj teoriji i kritici objavljena je studija Kratka
istorija preobilja Tihomira Brajovića, koju odlikuje precizan i jasan stil.
“Paideia” dosta varira kada je reč o stilskim i jezičkim vrednostima dela koje
objavljuje – uzmimo za primer slab prevod Biljane Golubović (Izgnanici
Elfride Jelinek), pun iskidanih rečenica i rogobatnih izraza, i odličan prevod
romana Austerlic V. G. Zebalda, za koji je Spomenka Krajčević dobila nagradu
“Miloš N. Đurić” za 2009. godinu – dok “Stubovi kulture”, koji su neko vreme
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bili vodeći izdavač, sad pokazuju silaznu tendenciju što se tiče književnih i
jezičkih kvaliteta svojih izdanja. Sve lošiji su kriterijumi za domaća izdanja
“Stubova”, među kojima su neka katastrofalna, poput knjige Crtež na dlanu
Ljiljane Dugalić, a većina ostalih u najbolju ruku bi se mogla nazvati
osrednjim i neinspirativnim. Uz besmislenu jezičku provokativnost Dunje
Radosavljević (Život posle Amerike, Paprat), ovaj izdavač je u književni život
uveo još nekoliko debitanata, od kojih bi zanimljiva nova imena mogla biti
Andrija Matić (Šaht) i Dana Todorović (Tragična sudbina Morica Tota). Sve
manje je prevodne književnosti u ponudi “Stubova kulture”, ali to što se
objavljuje i dalje je vrhunskog kvaliteta: prevod romana Putnik i mesečina
Antala Serba je izvrstan, za šta je zaslužan Arpad Vicko.
Posle izdavačkih kuća koje nose epitet značajnih, zavirićemo i u delatnost onih
koje se obično percipiraju kao “komercijalne”. U ovom tekstu ograničiću se na
“Lagunu”, IPS i “Mono i Manjanu”. Sa “Laguninom” izdavačkom
produkcijom problem je veliki broj izdanja i nedovoljna izdiferenciranost, tako
da među njihovim naslovima i ozbiljan čitalac može naći knjigu za sebe, ali je
sveukupan kvalitet dosta neujednačen. Među domaćim autorima, koji se sve
češće odlučuju da objave svoja dela u ovoj izdavačkoj kući, prisutna je načelna
tendencija da se jezik do krajnjih granica pojednostavljuje, tako da to često
vodi u banalizaciju, što je prisutno u romanima Igora Marojevića, Vuleta
Žurića i (u najmanjoj meri) Zvonka Karanovića. Dve “Lagunine” knjige kod
kojih bi se moglo pozdraviti vladanje jezičkom materijom su nedavno
objavljeni roman Sretena Ugričića Neznanom junaku, u kom jezik ima izrazito
povlašćenu ulogu, čak je tekst i grafički diferenciran na dva pisma, ćirilično i
latinično, i zbirka priča Moralni poremećaj Margaret Atvud, u tečnom i živom
prevodu Aleksandre Čabraja. Kvalitet prevoda može biti i u njegovoj
neprimetnosti, kada posle stranice ili dve zaboravimo da čitamo prevod, već
dobijemo osećaj da imamo pred sobom originalno delo. U slučaju Margaret
Atvud pokazuje se da, kao kod Karvera ili Selindžera, jednostavnost ume da
zavede prevodioca da se povodi za prvim rešenjima. Pisati jednostavno a dobro
je velika veština, a u prevodu Aleksandre Čabraja ta veština ostaje sačuvana.
Na osnovu dva udarna naslova iz ponude “IPS-Prosvete” moglo bi se zaključiti
da ovaj izdavač mnogo više polaže na marketing i dizajn nego što brine o
jezičkom kvalitetu svojih izdanja. Tužbalica o gladi nobelovca Le Klezioa u
prevodu Ljiljane Prošić Kraković neprecizan je tekst pun grešaka, pravopisnih
i slovnih (za šta krivicu snosi i lektor, koji je takođe potpisan), stilski takođe
dosta nemaran. Kao što je Zoran Paunović ukazao u tekstu “Dugo umiranje
Greama Grina” (Mostovi 143–144), jednom objavljen prevod, bio on dobar ili
loš, najčešće zatvara mogućnost da se na istom jeziku u dogledno vreme pojavi
novi prevod iste knjige, što dovoljno objašnjava o kakvoj vrsti odgovornosti je
reč. Kada se na jedno tržište uvodi do tada sasvim nepoznat pisac, uz to i
nobelovac, za taj posao se moraju angažovati najbolji prevodioci. Slična je
stvar i sa romanom Humboltov dar još jednog nobelovca Sola Beloua, koji je
Dušan Popović preveo brljavo, očigledno se ne trudeći mnogo da pronađe
najbolje rešenje, što dovodi do toga da je prevod, čak i kad je korektan, jezički
siromašan.
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Tijana Spasi} diplomirala je na grupi za Op{tu knji`evnost na Filolo{kom
fakultetu u Beogradu, radila kao novinarka u redakcijama za kulturu Blica
i Danasa, sara|ivala sa raznim knji`evnim i pozori{nim ~asopisima, kao i
sa Tre}im programom Radio Beograda, prevodila prozu sa engleskog
jezika za Beogradski knji`evni ~asopis. Ure|uje i vodi knji`evni program
u Centru za kulturu i debatu Grad u Beogradu.
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Izdanja “Mono i Manjane”, s druge strane, predstavljaju prijatno iznenađenje, bar
kada je o jezičkoj pedantnosti reč. Nema slovnih i pravopisnih grešaka u njihovim
izdanjima, neki prevodi su sasvim solidni (Oči uragana Berte Sera Mansanares,
prevod Danijela Pejčić), drugi čak odlični, kao u slučaju kratkog romana Ovo
stvarno liči na raj Džona Čivera, za koji je bio zadužen Zoran Paunović.
Iz ovog pregleda možemo zaključiti da, kao i u većini drugih kulturnih oblasti
u Srbiji, kvalitet još uvek stoji na strani ličnog entuzijazma (za koji se ponekad
čudimo da uopšte još postoji), a ne javlja se kao rezultat sistematičnog
zalaganja institucija koje bi trebalo da sprovode kulturnu politiku. Po logici
stvari, najveća odgovornost u samom izdavačkom poslu pada na urednike.
Promocija i samopromocija postale su važnije od stvarnog kvaliteta, ali nijedna
kuća ne bi trebalo da se smatra značajnom ako radi sa osrednjim ili lošim
prevodiocima i aljkavim lektorima. Dosta često se dešava da izdavači iz
manjih sredina sa više truda opremaju svoje knjige nego njihove beogradske
kolege, pažljivije ih lektorišu ili biraju naslove kojima široka komunikativnost
nije obavezno najvažnija osobina. Takav je slučaj sa izdavačkim kućama
“Gradac” iz Čačka, Gradskom narodnom bibliotekom “Žarko Zrenjanin” iz
Zrenjanina, Bibliotekom “Svetozar Marković” iz Zaječara ili kraljevačkom
“Poveljom”, koji su prošle godine imali niz vrednih izdanja.
Razmišljanja i sudovi izneti u ovom tekstu dotiču se knjiga sa kojima sam se
susrela pišući proteklih devet meseci književnu kritiku za “Danas”. Iako nisam
profesionalni prevodilac niti lektor, smatram da je za procenu jezičkog
kvaliteta književnog teksta najbitnije poznavanje sopstvenog jezika. Čitajući
veliki broj tekstova prošle godine, došla sam do zaključka da je, pored
podrazumevanog poznavanja oba jezika, za prevođenje potrebna i određena
strast, kreativnost, kao i hrabrost da se ne prevodi bukvalno i na prvu loptu,
već da se rečenica proživi, shvati, i onda razbije na sastavne delove i ponovo
stvori u drugom jezičkom sistemu. Upotreba žargona i uličnog govora pri tom
je posebno osetljivo područje, u čemu bi trebalo naći pravu meru uz koju će
tekst biti prepoznatljiv savremenim čitaocima, ali neće zastariti već iduće
sezone kao što je sa žargonom često slučaj.
Na kraju bih želela da skrenem pažnju da ovaj osvrt ne pretenduje da bude
sveobuhvatni pregled godišnje izdavačke produkcije: za tako nešto bi bilo
potrebno preduzeti opsežna istraživanja kojih bi morala da se prihvati neka
institucija koja se bavi jezičkom kulturom. Poznati problemi u prevodilačkom
poslu – prekratki rokovi i sramno niski honorari za prevodioce i lektore ovde
mogu biti samo usputno pomenuti, a strategije za borbu i promenu postojećeg
stanja ostaju zadatak strukovnih udruženja i državnih institucija.

— Tomas Hardi

— ^etiri pesme
Preveo s engleskog Boris Hlebec
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Pogleda me, pa kazuju}’ svoj sud,
Sa`aqiv osmeh dade:
“Zar samo zbog ovoga toliki trud?
Zar zato s nogu spade?
Jadni~e sustali, povrati dah.
Oronulosti to vodi.
Sve za xabe! To ~ega te zbog mene strah
Meni ponajvi{e godi.”
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Nastojah da svagdawi ta{tina vir
Ne uspe kako
Da usisa je i uzme mir
Podlo i polako,
I pouke te lukavo sru{i,
[to s qubavqu zapo~eh ja;
Pa odoh da joj s rado{}u u du{i
Izlo`im di~na dela ta.
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Pregnuh da na|em neki kutak skrit,
Da je bezbedan, tih,
Koji bi bio mojoj dragoj {tit
Od svetskih bura svih;
Da nepristojnih terevenki svet,
Ni zvuk vozila {to dre~i,
Niti zujnih `ica splet
U domu joj ne zaje~i.

U letovali{tu
Na promenadi pu{i i sedi
I s prijateqem posmatra dragu
Gde se u daqini kre~wak bledi
Vo{tano sme{i na no}nom pragu.
Uz {alu tu mnogi dokonik {eta
I lep jedan par sred ostalog sveta.
“Taj di~ni par na ven~awe }e po}i”,
Re~e, “a wemu ne do|e u glavu
Da sam joj ja danima, bezbrojnih no}i
Milovô vrat, kop~e na rukavu
Odvezivô da bih je za mi{icu hvatô...
Ma, bla`eno neznawe – ni{ta zato!”
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Bu|ewe
Kada no} se dizala,
A zora ve} uvukla pod wen veo,
U povorci {to se nizala
Studenih oblaka, kao le{ beo,
Osetiv{i strah,
Onu koju qubim
Raskrivenu ugledah
U crtama grubim.
Da, spoznaja se stvorila
U magnovewu – ne htede da mine –
I wenu ~ar je umorila,
[to nadma{a{e sve iz wene blizine,
Te nesta bez traga
Ko oblaka pozla}ewe,
I otkri se da je draga
Tek obi~no stvorewe.
Be{e tek primerak slaba~ak
Zemaqskog nam proseka bednog,
Koji ne obasja bar zra~ak
Oplemewenih manira, uma vrednog.
O~i sam sklopio
Da bih misô utro
I u besvest utopio
To {to nau~i me jutro.

O, vizijo grozna, {to nastaje
Kad glavna uzdanica pada
I kad se s wom ru{i, rastaje
Sve ono uz {to se svija nada!
Odlazi! Istina to nije,
Ta biti ne}e
Da zgoditak mi je –
Sre}ka bez sre}e!

Ve~erwe senke

i
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Tomas Hardi (Thomas Hardy, 1840–1928), poznati engleski prozaist
i pesnik. Najzna~ajnija dela: Daleko od razuzdane gomile, Povratak
domoroca, Tesa od D’Ubervilovih, Neznani Xud, Sudija iz
Kasterbrixa.
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I od obli`we paganske humke ovog trena,
^ije mitove su smenile jevan|elske vesti,
Po utrini toj isto tako senka pada,
A ni{ta ne govori da }e se ubudu}e {iriti ta sena
Ko danas, kad jevan|eqa qudskoj svesti
Nisu ni{ta bli`a no kad je humka bila mlada.
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Senka mog oxaka pada nadaleko
Po zemqi{tu i pru`a se senicom kalinovom,
I ~ak se vidi senka wegovog dima,
A ni{ta ne govori da }e i u vreme neko
U budu}nosti padati u istom satu ovom,
Mada ja u svojoj dupqi ne}u znati da l’ je ima.

— Eliza Komito i Izabela Zani

—

“Sve}a je tu! Sad se pozabavite

prevo|enjem!”
Predstavljanje izve{taja CEATL1 autora An|ela Frakija
[Udru`enje prevodilaca pri Nacionalnom sindikatu pisaca /
Sezione Traduttori, Sindacato Nazionale Scrittori]
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1 Evropski savet udru`enja knji`evnih prevodilaca koji zvani~no predstavlja interese prevodilaca
u Evropskoj komisiji i Savetu Evrope.
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“Bolje je upaliti sve}u nego proklinjati mrak”, ka`e jedna stara poslovica.
Iskoristimo, dakle, nedavno objavljeni izve{taj CEATL-a (Evropski savet koji
okuplja udru`enja knji`evnih prevodilaca), koji ogoljuje probleme u profesiji
knji`evnih prevodilaca u Evropi, da osvetlimo neke uzroke zbog kojih “nigde u
Evropi knji`evni prevodioci nisu u stanju da zarade za `ivot u uslovima koje
name}e ’tr`i{te’”.
Po|imo od konstatacije da se svaki slobodni prevodilac suo~ava sa suprotnom
stranom, izdava~ima, koji poseduju daleko ve}u ekonomsku i pregovara~ku mo}
od njega, te da stoga ima i vrlo ograni~en manevarski prostor. Njegova
mogu}nost da iskoristi taj prostor po~iva na dva stuba: prvo, na sposobnosti da
prikuplja i {iri informacije kako bi stekao {to detaljniju i iscrpniju sliku – sa
kulturnog, poreskog, pravnog, ekonomskog stanovi{ta – o oblasti u kojoj radi.
Drugo, na pore|enju sa kolegama unutar iste kategorije, uz u~e{}e u udru`enjima,
sindikatima itd. Dobro je poznato da udru`ivanje daje mo}, a da je na~elo divide
et impera najbolji na~in da se jedna dru{tvena grupa dr`i u podre|enom polo`aju.
U slu~aju prevodilaca, u Italiji imamo paradoksalnu situaciju u kojoj naru~ioci
posla nisu jedini koji primenjuju takvu taktiku, ve} ~esto i sami prevodioci, `rtve
razli~itih mistifikacija, pletu zavere ne bi li ih u~inili nemo}nim.
Za po~etak: prevo|enje je misija, toliko volim svoj posao da bih ga radio i
besplatno, kultura ne mo`e da se izrazi novcem…
Problem je {to ove tvrdnje sadr`e izvesnu dozu istine. U raznim slu~ajevima
prevodilac mo`e sebi da dozvoli da radi za d`abe ili za sme{ne honorare, jer
mu prevo|enje nije posao od kojeg `ivi ve} hobi ili sporedna aktivnost.
Izdava~ke ku}e regrutuju brojne saradnike me|u osobama koje ne `ive od
knji`evnog prevo|enja ve} od nekog drugog posla, ili od dobrih prihoda
supru`nika ili drugih ~lanova porodice. Odr`avanje takve situacije povla~i za
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Prevela sa italijanskog Elizabet Vasiljevi}
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sobom dve posledice: s jedne strane, spre~ava se pristup profesiji osobama
koje su talentovane i odli~no rade svoj posao ali nemaju rezervne izvore
prihoda, a s druge, sni`ava prose~ni kvalitet prevoda jer, osim u izuzetnim
slu~ajevima, onaj ko prevodi u pauzama izme|u drugih aktivnosti ne mo`e da
unapredi svoje ume}e kao neko ko se time profesionalno bavi, niti mo`e da
posveti dovoljno vremena profesionalnom usavr{avanju.
E, ovde nastupa druga mistifikacija: Ova situacija je neizbe`na jer ima previ{e
prevodilaca, ponuda (prevodilaca) je nesrazmerna u odnosu na tra`nju
(knji`evnih prevoda).
Istini za volju, stvarna konkurencija je manja nego {to se misli. Prevo|enje je
delatnost za koju su, osim suverenog vladanja maternjim jezikom i odli~nog
poznavanja jezika na koji se prevodi, potrebni i visok nivo op{te kulture,
jezi~ki senzibilitet i kreativnost; sna`an kapacitet za istra`ivanje, analizu i
sintezu; samokritika, koncentracija i pa`nja, disciplina i strogost, informati~ka
znanja, radoznalost i neprestana spremnost za profesionalno usavr{avanje. Sve
su to svojstva koja se mogu izbrusiti, ali koje svakako mora da prati prirodna
darovitost koju ne poseduju svi. Ne mogu svi koji `ele da budu prevodioci to
stvarno i da postanu: a od onih koji u tome uspeju, ne mogu svi da prevode
tekstove razli~ite vrste i te`ine sa istim rezultatom. Svako ima svoje sklonosti.
Zato je stvarna konkurencija, u svakom pojedina~nom sektoru i na svakom
nivou, zapravo ograni~ena i fiziolo{ka, uprkos velikom broju prevedenih dela u
Italiji i ekonomskom zna~aju koji ona generalno posmatrano imaju. Nema
razloga zbog kojeg jedan dobar prevodilac treba da strahuje od konkurencije
drugih dobrih prevodilaca.
Pravi problem je u tome {to je proizvodnja knjige na ovim prostorima pre
nekoliko decenija postala “monta`na traka” na kojoj se razne faze obrade sve
~e{}e poveravaju osobama sa sve manjim kompetencijama: na taj na~in karike
lanca postaju lako zamenjive i upotrebljivije. Tako se za mnoge naslove po
sramno niskim cenama naru~uje i dobija skrpljen i povr{an prevod a onda se
lektoru – ~esto privremenom spoljnom saradniku – pla}a nu`ni minimum da
obavi neophodne ispravke koje }e tekstu dati kvalitet dovoljan da mo`e da se
proda. Neki lektori najve}i deo vremena ne provode rade}i svoj posao, dakle,
lektori{u}i tekst, {to podrazumeva gla~anje nepravilnosti i davanje dodatnog sjaja
dobrom prevodu, ve} ponovo pi{u}i ~itav tekst koji bi ina~e bio neupotrebljiv.
Jasno je da ovaj sistem mo`e da se odr`i samo uz istovremeno prisustvo dva
gorenavedena ~inioca: jedne ogromne mase osrednjih prevodilaca i lektora, za
onaj deo knjiga koji ne mo`e previ{e da se “fordizuje”, stvorene anga`ovanjem
dobrih prevodilaca koji me|utim ~esto ne `ive od knji`evnog prevo|enja i
mo`da upravo zbog toga ne pokazuju preveliko zanimanje za strukovno
udru`ivanje.
Ovaj sistem se odr`ava i zahvaljuju}i razvoju bezbroj kurseva za prevo|enje
koji ne uspevaju da zaista stvore dobre prevodioce, jer ne nude realne
mogu}nosti za rad kod izdava~a zainteresovanih za vrhunsko “zanatsko”
ume}e, ve} naprotiv, proizvode velike koli~ine prevodilaca za rad na monta`noj
traci.
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Treba re}i da pored ove vrste komercijalnog izdava{tva bez prave koncepcije,
u Italiji postoji i izvestan broj izdava~kih ku}a koje brinu o kvalitetu i koje su
na druga~iji na~in prisutne na tr`i{tu: izdava~i “sa idejom” koji objavljuju
ograni~en broj naslova godi{nje i poku{avaju da, {to je mogu}e vi{e, anga`uju
dobre prevodioce i lektore jer mnogo pola`u na kvalitet tekstova koje {alju u
{tampu. Me|utim, to ne zna~i da uspevaju i da plate svoje saradnike bolje od
“velikih”, jer im je ~esto zaista te{ko da uklope ra~unicu.
Dakle, prevodilac koji legitimno poku{ava da `ivi od svog rada uglavnom se
suo~ava sa velikim naru~iocima koji su zainteresovani da {to manje plate
svaku fazu rada, ili srednjim i malim izdava~ima koji realno nemaju
mogu}nosti da ula`u mnogo para u svoj posao; i tek }e u odre|enoj fazi
karijere po~eti da dobija manje {krte ponude za kvalitetnije tekstove, da
ugovara bolje uslove i honorare… za rad kakav je rad knji`evnog prevo|enja,
koji je teorijski priznat kao kreativan i za{ti}en autorskim pravom, ali koji je
zapravo izjedna~en sa daktilografskim poslom, budu}i da je prevodilac
sistematski pla}en pau{alno na osnovu broja karaktera, re~i, redova itd.
Ovakva praksa se odr`ava zloupotrebom mogu}nosti koju daje va`e}i zakon o
autorskim pravima, koji u ~lanu 130 ka`e: “Naknada koja pripada autoru
sastoji se od u~e{}a u ceni prodatih primeraka, obra~unatog, osim ako se
druga~ije ne dogovori, na osnovu odre|enog procenta. Me|utim, naknada
mo`e biti i pau{alan odnosno fiksni iznos za izdanja re~nika, enciklopedija,
antologija, i drugih dela sa vi{e autora; prevoda itd…“
[to se ti~e prevoda, za ovo odstupanje postoje razlozi (prevod ne naru~uje
uvek samo jedna izdava~ka ku}a). O~igledno je, me|utim, da neodre|enost
same odredbe dopu{ta njenu primenu u svim slu~ajevima, a po{to prevodilac
ne mo`e efikasno da se suprotstavi “druga~ijem dogovoru”, to vodi zloupotrebi
koja se kosi i sa duhom zakona a ne samo sa me|unarodnim preporukama u toj
oblasti (Preporuke iz Najrobija, Povelja prevodioca). Ovi dokumenti utvr|uju
princip prema kojem autor-prevodilac treba da prima pravednu naknadu i da
u~estvuje u uspehu svog dela; u cilju po{tovanja tog na~ela, u mnogim
zemljama prevodiocu se ispla}uje kombinovana naknada, deo u pau{alnom
iznosu a deo u iznosu koji se sastoji od tantijema koje po~inju da se pla}aju
kada se dostigne odre|ena kvota prodatih primeraka. Osim {to priznaje pravo
autora da u~estvuje u uspehu svog dela, ovaj sistem uspostavlja i ono drugo
pravo, jednako neprikosnoveno, na osnovnu pravednu naknadu, i to je jedini
akt koji {titi stvarnu ekonomsku i kulturnu ulogu prevodioca.
^iji je zadatak da opisanu situaciju promeni nabolje? O~igledno je da, budu}i
da je zakonodavna vlast – bilo da je u pitanju sprovo|enje politika koje treba
da pru`e podr{ku kulturi u njenim vi{estrukim izrazima, bilo da je re~ o izmeni
zakona koji smo ovde nakratko citirali – ve~no obuzeta drugim stvarima, i s
obzirom na to da izdava~i ne mogu da se izvedu pred sud zato {to iz aktuelnog
stanja stvari izvla~e isklju~ivo korist, ostaju, dakle, sami prevodioci. Oni treba i
moraju li~no da se anga`uju na ja~anju dru{tvene svesti o vlastitoj ulozi i o
svojim pravima; svesti koja mo`e da se izrazi samo u kolektivnoj dimenziji.
Na`alost, zbog nedovoljnog obrazovanja (kursevi za prevo|enje obi~no
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zanemaruju prakti~ne aspekte profesije), zbog mistifikacija ~ije su `rtve i zbog
preteranog individualizma, pre~esto prevodioci rade kao usamljene monade a
njihovi odnosi sa kolegama obele`eni su rivalstvom, kao u svojevrsnom “ratu
izme|u siroma{nih”. Te{ko se shvata da prirodna konkurencija me|u kolegama
ne isklju~uje strukovnu solidarnost, i da je u interesu svih da postoje kolege
koje su svesnije i bolje “naoru`ane”. [to vi{e ja~a kolektivna strukovna svest i
raste prose~an nivo znanja, to postajemo ve{tiji u pregovaranju ~ak i na
individualnom nivou i mo`emo da dobijemo vi{e, kako pokazuje primer drugih
struka ~iji su pripadnici daleko solidarniji i bogatiji. Razlika izme|u imati i
nemati jaka strukovna udru`enja iza kojih stoji jasna svest o tome {ta
predstavljamo unutar jednog proizvodnog lanca, nije razlika izme|u imati ili
nemati konkurenciju, ve} izme|u toga da li }emo imati mudru i lojalnu ili
neartikulisanu i nelojalnu konkurenciju, koja je daleko {tetnija.
Upe~atljiv je snobizam s kojim mnogi prevodioci izbegavaju suo~avanje i
konkretno anga`ovanje, uz obrazlo`enje da ne veruju u udru`enja i sindikate i
nabrajaju}i sve nedostatke raznih organizacija. Nedostaci svakako postoje,
po~ev od tu`nog italijanskog obi~aja zbog kojeg ~esto udru`enja ne vide ni
pedalj dalje od svog dvori{ta. Ali, u kojoj organizaciji nema nedostataka? Stvar
je u tome {to bi zajedni~ki interes morao da nas podstakne da ih prevazi|emo i
da se potrudimo da one postanu efikasnije, a ne da se povla~imo. Umesto toga,
de{ava se da se, dok se mnogi prevodioci u{an~uju u svom izolacionizmu i na
vlastita udru`enja gledaju kao na neprijatelje, njihova radna prava – premda su
samostalni – sistematski kr{e, dok pregovara~ka mo} naru~ilaca posla, koja
~esto ima karakter ucenjiva~kog pona{anja, nesmetano raste.
Naravno, da bi ekonomska i kulturna uloga provodilaca najzad bila priznata
potrebno je ostvariti napredak i sprovesti promene i na drugim nivoima, a za
tako ne{to svako mora da obavi svoj deo posla. Treba se anga`ovati u odbrani
interesa sopstvene struke ali i nastojati raditi i na principima koje dele razli~iti
u~esnici u oblasti preno{enja kulture (izdava~i voljni da ~uju, lektori itd.), kako
bi se postavio temelj jednog “pravi~nog i odr`ivog” sistema u kulturi, kao {to
se to ~ini u drugim zemljama, na primer, sa uvo|enjem referentnih ugovora
koje zajedno sa~injavaju udru`enja izdava~a i prevodilaca. U ovom procesu je
tako|e potrebno, kao {to radi CEATL, gledati izvan nacionalnih granica kako
bismo se uklju~ili u dijalog sa Evropom i sa svetom.

Ovaj ~lanak je objavljen na sajtu Nazione Indiana
(www.nazioneindiana.com) koji ure|uje udru`enje Associazione Culturale
Mauta. Osniva~ je \ani ^elati (Gianni Celati), italijanski pisac, prevodilac
i knji`evni kriti~ar. To udru`enje okuplja pisce i pozori{ne umetnike sa
ciljem da preraste u udru`enje kulture koje }e u svojim redovima imati i
muzi~are, nau~nike i sve one koji se bave znanjem i kulturom. Na sajtu se
mogu na}i prilozi ~lanova udru`enja koji izra`avaju stavove, reaguju na
tekstove ili podsti~u na diskusiju o razli~itim problemima u oblasti kulture
(savremena knji`evnost, izdava{tvo, pozori{te, slikarstvo itd).
E. V.

— Martin Ejmis

—

Dentonova smrt

160

s v e t

k n j i ` e v n o s t i

i

p r e v o | e n j a

Preveo s engleskog Igor Cvijanovi}

Denton je iznenada shvatio da }e ih biti trojica, da }e do}i kad padne
mrak, da }e wihov vo|a imati vlastiti kqu~ i da }e biti mirni i
prora~unati, uvereni da imaju sve vreme potrebno da urade ono {to se
mora uraditi. Znao je da }e biti ugla|eni, puni po{tovawa, prefiweni
– ma u kakvom se stawu on zadesi kad do|u – i da }e mu dozvoliti da se
raskomoti; mo`da mu ~ak ponude i posledwu cigaretu. Nikad nije
ozbiqno posumwao da }e osetiti naklonost i divqewe prema svoj
trojici odjednom i po`eleti samo da im je mogao biti prijateq. Znao je
da koriste ma{inu. Kao podstaknut nekom naro~itom naknadnom
pame}u, Denton je ~esto i ganutqivo razmi{qao o trenutku kad }e vo|a
pristati da ga uzme za ruku dok se ma{ina bude palila. Znao je da su ve}
negde tamo napoqu, da vi|aju qude, obavqaju telefonske razgovore; i
znao je da su sigurno veoma skupi.
Isprva ga je obuzelo `ivo, ~ak sasvim uobra`eno zanimawe za pitawe
ko je unajmio te qude i wihovu ma{inu. Ko bi se trudio da mu to
uradi? Bio je tu wegov brat, ogroman, istro{en ~ovek kojeg Denton
nikad nije voleo niti mrzeo, niti je na bilo kakav na~in ose}ao
bliskost s wim niti pretwu od wega: prepirali su se nedavno oko
raspodele imovine wihove pokojne majke i Denton je zapravo uspeo da
obezbedi nekoliko bezvrednih dodataka nau{trb svog brata; ali to je
bio samo jo{ jedan razlog zbog kog brat nikad ne bi mogao sebi
priu{titi da mu to uradi. Bio je tu i ~ovek iz kancelarije ~iji je
`ivot Denton verovatno uni{tio: po{to je zlostavqao svog prijateqa
da mu pomogne u rutinskoj kancelarijskoj kra|i, Denton je rekao sve
svojim nadre|enima, tvrde}i da je koristio pretvornost tek da bi
isku{ao svog kolegu (Dentonova firma ne samo da je otpustila tog
~oveka – tako|e su ga, na Dentonovo blago uzbu|ewe, uspe{no utu`ili
za prevaru); ali neko ~iji se `ivot mo`e tako lako uni{titi ne bi
imao odlu~nosti da mu ovo uradi. A bilo je i nekoliko `ena, jo{ uvek
na obodima wegovog `ivota, `ena koje je maltretirao {to se
podrobnije usu|ivao, `ena koje kao da su se sve radovale wegovim
frustracijama, odu{evqavale wegovim tugama, smejale wegovim
gubicima: ~uo je da jedna od wih treba da se uda za nekog veoma bogatog
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ili barem dovoqno bogatog da iznajmi tri ~oveka; ali nikad joj nije
bilo toliko stalo do wega da bi po`elela to da mu uradi.
Za nekoliko dana, me|utim, pitawe ko ih je unajmio naglo je prestalo da
brine Dentona. Nije mogao da sabere ~vrsta gledi{ta o toj temi;
svakako je sad sve bilo gotovo. Denton se sporo kretao dvema sobama
svog polupreure|enog stan~i}a, uspokojen, bezvoqan, uma praznog poput
prozorskih okana pod slojem pra{ine i zidova upadqivo li{enih
slika. Ni{ta mu vi{e nije bilo dosadno. Po celi dan tumarao je tiho
po stanu, ne pla}aju}i ga (delovalo je da se pla}awe nije ozbiqno
o~ekivalo), ne odlaze}i u kancelariju vi{e od jednom ili dva puta
sedmi~no, a potom uop{te (i delovalo je kao da to nikom tamo ne smeta;
bili su takti~ni i na odstojawu, kao ro|aci puni razumevawa) i ne
razmi{qaju}i o tome ko je unajmio tri ~oveka i wihovu ma{inu. Imao
je ne{to novca, dovoqno za mleko i odre|ene osnovne namirnice.
Denton je u mladosti bio anoreksi~an jer je mrzeo pomisao da }e
postati star i velik. Wegov stomak je sad ponovo otkrio tu zrelu,
sentimentalnu napetost, te je obi~no `ustro povra}ao nakon {to bi
pojeo ne{to ~vrsto.
Sedeo je u svojoj praznoj dnevnoj sobi po ceo dan i razmi{qao o
detiwstvu. Delovalo mu je da je ceo `ivot odmicao od svoje de~a~ke
sre}e, da je odmicao prema nesigurnosti i razo~arawu poznijih godina,
kad su qudi postepeno, kao nekim nadmenim saglasjem, prestali da ga
vole, a i on prestao da voli wih. [ta mi se to dogodilo? pitao se
Denton. Ponekad bi mu se iznova javqala vlastita slika kad je imao
{est ili sedam godina, kako tr~i za {kolskim autobusom s torbom
preko ramena stisnutom uz bok, sve`eg i nezabrinutog lica – i Denton
bi se iznenada nagnuo napred i grleno zajecao u {ake, i ustao nakon
izvesnog vremena, i mo`da napravio ~aj, i zurio u slo`ena zbivawa na
trgu, ose}aju}i se pijano i mudro. Denton se zahvaqivao onom koji god
da je unajmio tri ~oveka da mu to urade; nikad se pre nije ose}ao `ivqe.
Um mu se jo{ kasnije sasvim predao dolasku tih qudi i wihove ma{ine,
a detiwstvo i{~eze zajedno s drugim par~i}ima wegovog `ivota.
Denton je bezli~no “racionalizovao” kuhiwske namirnice, unev{i
razne vrste mleka u prahu i {irok spektar de~je hrane da nikad vi{e,
ukoliko to bude nu`no, ne bi morao da napu{ta stan. S neveselom
dosledno{}u adolescenta, Denton je odlu~io da prestane da pere svoju
ode}u i da prestane da se pere. Svako jutro je oduzimalo ~isto}u s
prozorskih okana; po ceo dan je dr`ao ukqu~ene suve, sukqave
grejalice; wegove dve sobe postado{e memqive i bezizra`ajne, poput
napu{tenih staklenika na letwoj grmqavini. Jednom je Denton
nagonski, uz trzaj otvorio kruti prozor dnevne sobe. Spoqa{wost ga je
zlobno peckala, kao da je vazduh bio pun ~elika. Zatvorio je prozor i
vratio se u svoju stolicu pored vatre, gde je sedeo bez ikakvog izraza na
licu sve dok nije do{lo vreme da po|e u krevet.
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No}u su ga odu{evqavali i morili razdragani i povredni snovi.
Ridao je na skerletnim pla`ama dok su se pred wim uzdizali talasi sve
dok ne bi zaklonili sunce. Video je kako se gradovi ru{e, planine
kli`u, kontinenti raspadaju. Usmeravao je napoqe svet na samrti, u
prijateqsku vrelinu svemira. Dr`ao je planete u rukama. Denton se
teturao udaqenim arkadama dok su ga poznate prilike u kapuqa~ama
posmatrale u mra~nim dovracima. Lete}e devoj~ice s {iqatim zubima
grabqivica jurile su kroz vazduh prema wemu neverovatnom, vijugavom
brzinom. Nai{ao je na mla|eg sebe u nevoqi i doneo mu hranu, ali ju je
neki orao ukrao. Denton se ~esto budio dijagonalno opru`en po
krevetu, obraza mokrih od istro{enih suza.
Kad }e do}i? Kakva }e im biti ma{ina? Denton je razmi{qao o
dolasku tri ~oveka s ne`nom beznade`no{}u dugo rastavqenog
qubavnika: kucawe na vratima, spokojni i umiruju}i osmesi, krevet,
tra`ewe cigarete, pru`awe vo|ine ruke, ma{ina. Denton je zami{qao
taj trenutak kao bezbolnu naglu promenu raspolo`ewa, kao jednostavan
prelaz iz jednog stawa u drugo, kao kad se budi ili ide da spava ili kad
iznenada ne{to shvati. Iznad svega je u`ivao razmi{qaju}i o tom
ute{nom stisku ruke dok ma{ina po~iwe da radi, o pre~ki na
merdevinama, o kona~nom dodiru dok `ivot isti~e i smrt po~iwe.
Kakva }e biti wegova smrt? Dentonov um je video kwige simbola,
bestijarijume. Ni{ta i purpurni {um. Obmana. Napu{teno igrali{te.
Bolni snovi. Propast. Ose}aj da qudi `ele da te se otarase. Proces
umirawa ve~no se ponavqao; “Kakva }e biti moja smrt?” razmi{qao je
– i odmah znao, s neo~ekivanom sigurno{}u, da }e biti ba{ kao i
wegov `ivot: razli~itog oblika, mo`da, ali ni po ~emu nova, isti onaj
balans podno{qivosti, ista.
Kasno te no}i Denton je otvorio o~i i oni su bili tu. Dvojica su
stajala u odnazad osvetqenom dovratku wegove spava}e sobe, a dr`awe
tela im je optere}ivao zadatak koji su do{li da obave. Iza wih, iz
susedne sobe, ~uo je kako tre}i ~ovek priprema ma{inu; senke su
ispuwavale `uti strop. Denton se brzo uspravi, na~iniv{i
polupoku{aj da ispravi svoju kosu i ode}u. “Jeste li to vi?” pitao je.
“Da”, rekao je vo|a. “Opet smo tu.” Pogledao je sobu. “A zar nisi ti
jedan prqavi de~ko?”
“O, nemojte mi to govoriti”, rekao je Denton. “Ne sad.” Osetio je kako
ga obuzima stid i samosa`aqewe, video je sebe onako kako su ga videli
oni, kao staru skitnicu u prqavoj sobi, u strahu od smrti. Denton je
briznuo u pla~ kad su krenuli napred – kao da je to bio jedini
preostali na~in da iska`e svoju neza{ti}enost. “Jo{ malo”, doviknuo
je grleno jedan kroz vrata. Onda su se sva trojica ustremila na wega.
Izvukli su ga iz kreveta i ugurali u dnevnu sobu. Po~eli su da ga vezuju
ko`nim kai{evima za uspravqenu stolicu, postupaju}i s wim sve vreme
kao vojni lekari s pacijentom za kog znaju da }e biti naporan. Sve je
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Pri~a “Dentonova smrt” nalazi se u zbirci Heavy Water (1998).
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bilo veoma brzo. “Cigaretu – molim vas”, rekao je Denton. “Nemamo
celu no}, zna{“, pro{aputao je vo|a. “To ti je jasno.”
Ma{ina je bila spremna. Bila je to crna kutija s crvenim svetlom i
dva hromirana prekida~a; proizvodila je neku daleku tutwavu; od
bli`e strane i{la je svetlucava cev boje mesa, zavr{avaju}i se ne~im
{to je li~ilo na malu ru`i~astu gas masku ili bokserski za{titnik za
zube. “[irom ih otvori”, rekao je vo|a. Denton se slaba{no opirao.
Dr`ali su ga za nos. “Sutra }e to biti deo pro{losti”, rekao je vo|a.
“Gotovo... Za svega... Nekoliko minuta.” Razdvojio je prstima Dentonove
stisnute usne. Mekani {titnik mu je kliznuo preko predwih zuba –
delovalo je kao da je `iv, kao da tra`i vlastiti stisak kod
pronicqivih mesnatih povr{ina. Naglo, mu~no, izvrnuto usisavawe
po~e da mu skupqa grudi, kao da je svim wegovim krvnim }elijama bilo
nare|eno da se naglo i uskla|eno pokrenu. Ruka! Denton se uko~i. S
beznade`nim besom borio se da privu~e pa`wu vo|e tako {to se be~io
i proce|ivao tanu{ne posledwe zvuke iz dubine grla. Dok mu se
pritisak uveliko nagomilavao u grudima, povijao se i savijao ru~ne
zglobove, zate`u}i sna`no ko`ne poveze. Ne{to mu je golicalo srce
debelim, jakim prstima. Rvao se s nesve{}u u mutnoj vodi. Umirao je
sam. “Dobro”, rekao je jedan od wih kad mu je telo klonulo. “Spreman
je.” Denton progleda po prvi put. Vo|a mu je izbliza zurio u lice.
Denton nije imao snage: tu`no se namr{tio. Vo|a je gotovo odmah
shvatio, osmehnuv{i se kao otac nervoznog deteta. “Pa da”, rekao je.
“Denton ovde negde uvek po`eli ruku.” Denton je ~uo {kqocawe drugog
prekida~a i osetio kako se dug konopac izvla~i kroz wegova usta.
Vo|a ga je ~vrsto dr`ao za ruku dok je `ivot isticao, a Dentonova smrt
po~iwala.
Denton je iznenada shvatio da }e ih biti trojica, da }e do}i kad padne
mrak, da }e wihov vo|a imati svoj vlastiti kqu~ i da }e biti mirni i
prora~unati, uvereni da imaju sve vreme koje im je potrebno da urade
ono {to se mora uraditi. Isprva ga je obuzelo `ivo, ~ak sasvim
uobra`eno zanimawe za pitawe ko je unajmio te qude i wihovu ma{inu.
Za nekoliko dana, me|utim, pitawe ko ih je unajmio naglo je prestalo da
brine Dentona. Sedeo je u svojoj praznoj dnevnoj sobi po ceo dan i
razmi{qao o detiwstvu. Um mu se jo{ kasnije sasvim predao dolasku
tih qudi i wihove ma{ine, a detiwstvo i{~eze zajedno s drugim
par~i}ima wegovog `ivota. No}u su ga odu{evqavali i morili
razdragani i povredni snovi. Kad }e do}i? Kakva }e biti wegova smrt?
Kasno te no}i Denton je otvorio o~i i oni su bili tu. “Da”, rekao je
vo|a. “Opet smo tu.” “O, nemojte mi to govoriti”, rekao je Denton. “Ne
sad.” Ma{ina je bila spremna. Vo|a ga je ~vrsto dr`ao za ruku dok je
`ivot isticao, a Dentonova smrt po~iwala.

Martin Ejmis (Martin Amis, 1949, Svonsi, Vels) jedan je od vode}ih
savremenih britanskih pisaca. Karijeru je po~eo romanom The
Rachel Papers za koji je 1973. godine dobio nagradu Somerset Mom.
Nakon toga objavio je jo{ jedanaest romana, od kojih se neki
ubrajaju me|u najzna~ajnija ostvarewa angloameri~ke kwi`evnosti
s kraja dvadesetog veka – Money, London Fields, Time’s Arrow i The
Information. Nedavno mu je iza{ao i najnoviji roman The Pregnant
Widow. Ejmisa prati reputacija poznate li~nosti koja voli da
privla~i pa`wu javnosti, o{trog kwi`evnog kriti~ara i
kontroverznog analiti~ara dru{tveno-politi~kih procesa. Pored
pomenutih romana Martin Ejmis je napisao i dve kwige pri~a,
nekoliko zbirki eseja, autobiografiju Experience i
memoarsko-istorijsko delo Koba the Dread.
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I. C.

— Henri van de Velde

—

Niz ideja

oko kojih bi se mogla razviti rasprava
Prevela s francuskog Aleksandra Grubor

“Gr~ki hram nije delo raspaljene ma{te, nego je rezultat svesnog
rezonovanja. Tek je u na{e vreme jedan engleski arhitekta izmerio
neprimetnu zakrivljenost ispup~enih horizontala i uskla|enih vertikala koje
ovom hramu, lep{em od svih hramova, daruju njegovu vrhunsku lepotu!”
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“TREBA POIMATI RAZUMSKI!” TO JE I DREVNA I NOVA STVAR! To
odvodi u krajnosti, a ne u sâmo srce stvari. Stil koji je vaskrsnu}e razumskog
shvatanja je moderan. U antici je sve shvatano upravo tako, i nikako druga~ije!
Umetnost i duh antike ne mo`e da iskusi neko ko je do njih do{ao pomo}u svog
sopstvenog razuma. Jednostavnost anti~ke umetnosti nam ne}e postati primer, i
ne}emo je prepoznati kao takvu, ukoliko ne po~nemo da poimamo razumski.
Onaj koji u racionalnom shvatanju stvari nazire najbolji na~in da dostigne
lepotu sa velikim slovom “l”, taj se zapu}uje ka antici, odlazi u Gr~ku! On
odlazi, na na~in modernog ~oveka: u flanelskom odelu, u ~izmama, i sa putnom
torbom od sme|e-`ute ko`e: odaju ga obele`ja njegove modernosti, u istoj onoj
meri u kojoj i etikete raznih hotela na njegovom koferu. One govore odakle on
to dolazi, taj putnik! Ali to putovanje nije direktno: put u jednom trenutku
zaokre}e, a stranputica vodi u srednji vek. Goti~ka umetnost: to je skupoceno
ogledalo koje odra`ava na{e logi~ko poimanje stvari, i, sa tog istog mesta,
projektuje lik na posrebrenu povr{inu mora gr~kog arhipelaga. Srednji vek se
upinje da uzmogne da sve poima razumski. Ali, evo: izme|u njega i njegovog
razuma, i njegove nesposobnosti da poima razumski, useljava se hiljadu godina
vr{enja mra~nih religioznih du`nosti: jedan Bog, Devica Marija i jedan raj
naseljen svetiteljima i an|elima, pakao, |avoli i zli duhovi! Goti~ke katedrale,
ve}nice i kule-zvonici! To deluje, to biva shva}eno kao plemenita ~ipka iz istog
tog vremena. Mi znamo da jedna ista nit ide sa kraja na kraj tog materijala, kao
{to znamo i da, na tim spomenicima, sve isti~e racionalno poimanje. Ali isto
kao {to se oko igala i velikih proreza zapli}e konac od koga je na~injena ~ipka,
tako i preko klinova na krstu i simbola dejstvuje razumnost goti~ke arhitekture.
Kako je hri{}anski arhitekta uspeo da, na precizan na~in, smesti svog Boga i
svoju veru izme|u sebe i svog razuma? To je komad drveta u zup~aniku, zar
nije dovoljna samo jedna pukotina u gvo`|u da bi se omelo funkcionisanje
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ma{ine? Katedrale, ve}nice, to su organizmi koji su savr{eno razumni i
osmi{ljeni na razumski na~in, i za njih se vezuju brojne pri~e. To je razumno i
glatko kamenje: pogledajte Amijen. Kamenje izjedeno kiselinom legendi:
pogledajte [artr, Rems, Ruan, i Pariz! Naravno da svetlost i senka koje drhte na
kamenju katedrala i ~ine ih `ivim, ~ine `ivim i uzvi{ene li~nosti: kraljeve
vernike i bogoboja`ljive kraljice. Od tog vremena katedrale deluju kao knjiga,
one pri~aju pri~u, one u~e sve one koji ne umeju da ~itaju. To je knjiga koja i
sama ~ili, poni{tava sebe, svojevoljno, i ta struktura koja u njoj postoji, i koja je
dostojna po{tovanja, tiho nestaje, razum je taj koji svesno ubija samog sebe.
Te{ki, sivi bol predela u kome mi `ivimo dovodi ga do bezumlja! Na hiljade
predstava: svetitelji, apostoli, mudre i lude device, izvajani u kamenu, nisu, na
na{em prokletom Zapadu, ono {to bi jedan jedini zrak svetlosti mogao da stvori
u nekim dalekim predelima: na Atici, u Egiptu. Igra svetlosti i senke je tamo
ljubavna igra `utog leptira i plavog leptira. Igra svetlosti i senke je, kod nas,
igra crvenog topd`ije i crne cevi topa. Pola svrhe goti~ke umetnosti je u tome. A
celokupna svrha bi bila da se sledi savr{en razum i neodoljiva igra jednog i
drugog zaljubljenog leptira.
Put preko Brenera, Milano, \enova! Kola za spavanje, tamni flanel i sive
rukavice, ~izme i koferi od sme|e-`ute ko`e.
Ima katedrala koje su mnogo razumnije od one u Milanu; ali ne postoji
izrazitiji primer pogubnog dejstva ma{te u umetnosti! Ogromna {koljka koju
je, u centar grada, morao baciti nekakav izmi{ljeni talas! Ja, uz zaprepa{}enje,
smatram da je takav neki doga|aj morao uznemiriti tu populaciju, a zatim,
prouzrokovati i nastanak kulta kome se ona do dana dana{njeg predaje. U sve
ono o ~emu je ona mogla da sanja, od vremena Hiljadu i jedne no}i, od rasko{i
i obilja Orijenta i raznih Indija, mogla se uveriti ovde, na osnovu ovog
~udesnog poklona! Od tada, pa naovamo, populacija je mogla da pro`ivi taj
zanos, pred spektaklom koji je katedrala izvodila! Svakog jutra ona je od
ru`i~astog sedefa, i ~itava vreva prozra~nih vila, vragolana, `ena-cvetova,
leptira i skarabeja jo{ jednom podse}a na svu veli~inu tog ~uda da je ona
uop{te stvorena, da postoji. Svakoga dana, u podne, katedrala je srebrna, i ko,
u Milanu, u tom trenutku, ne sanja o beloj svadbenoj povorci, prin~evima u
srebrnim oklopima, sve~ano opremljenim, gizdavim konjima, o princezama i
dvorskim ludama, obu~enim u bar{un i brokat, kako se kre}u po kitnjastom
platou trga ispred katedrale. Svake ve~eri je katedrala boje ametista i, ispod
te{kog baldahina i zlatastog neba, tu je pogrebna povorka, crna i ljubi~asta,
koja, o~ito, prati zemne ostatke nekakvog junaka koji je poginuo u ~uvenim
bitkama iz vremena porodice Sforca, Viskonti i samog Ludovika Marie Sforce,
zvanog Mavarin. Pred prizorom katedrale, stanovnici Milana u`ivaju u
svakodnevnom ponovnom pro`ivljavanju svojih snova, svojih sve~anosti, svoje
o`alo{}enosti… U katedrali se, u njenom eksterijeru, mo`e u`ivati samo na taj
na~in. Izme|u najapsurdnije od svih katedrala i najsavr{enijeg od svih
spomenika, traje dugo, dugo malaksavanje Sredozemlja!
A sada se lica menjaju kao i okru`enje, dekor. Na palubi: sa Amerikancima
izra`ajnih fizionomija, svaki element opravdava svoju sopstvenu funkciju:
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njihove o~i }e gledati, njihovi nosevi nju{iti, a njihove }e usne obe}avati prave
poljupce! Gledam kako se ostrva ra|aju…
Ostrva se razotkrivaju, kao {to se telo osloba|a koprene: ostrva trepere, dok se
pomaljaju iz vode, kao {to, dok se pomalja iz vode, treperi `enska put. Ostrva
podse}aju na `ensku put u toj meri da deluju neverovatno, toliko da bi mogla
biti i ne{to sasvim drugo. Svakog puta kada, na obzorju, otkrijem poneko,
osetim isti strah i uznemirenost koju je morao ose}ati i prvi gr~ki ribolovac
koji se usudio da ode malo dalje od kopna. On je bio taj koji je preneo vest da
je video kako se Venera ra|a iz talasa. Kao da ~ujem njegov govor koji je bio
pravo ~udo za one koji su sa zebnjom ~ekali na njegov povratak. I potvr|ujem
da je taj govor uznemirenog ribara bio autenti~an. To je bila Venera, a ne obala
ostrva Hidra i ostrva Egina. Mogu, bez dvoumljenja, da potvrdim ta~nost svih
mitolo{kih pri~a, i “mali od palube” koji je, gospo|i X, rekao da smo nadomak
ostrva Levita, Kinaros, Amorgos i Naksos, drsko ju je lagao. Ta ostrva li~e na
le|a ogromnih `ivotinja. Ona slede jedno drugo, u potpunoj ti{ini, i najavljuju
da }e se udaljiti, i da }e svoje putovanje nastaviti daleko od nas, indiskretnih
drznika, kakvi zaista i jesmo. Izme|u svakog od njih, prema nama prska
topljeno zlato. ^udovi{ta nam nude svoja blaga, kao da nam to duguju, jer
nismo mi ti koji ih uznemiravaju, na njihovom putu, u njihovoj tajanstvenosti.
Prvi stvarni kontakt sa anti~kom umetno{}u ostvario sam u Sirakuzi. Tri
sna`na dorska stuba sa Minervinog hrama ugra|ena su u spolja{nje zidove
crkve San \ovani. Oni su simbol antike koju sada{njost dr`i u zato~eni{tvu:
sada{njost se oslanja na nju, bez razumevanja, bez po{tovanja, i jedva da od
toga ima koristi. Ti stubovi mi deluju kao heroji anti~ke lepote, zavareni u
krhotine jedne dosadne misli, nemo}ne i trome, ovekove~ene pomo}u
zakr`ljalih, dvoli~nih i {tetnih navika. Razumnost je, kada na nju gledamo iz
perspektive dana{njice, isto ono {to su dorski stubovi ugra|eni u tu crkvu San
\ovanija u Sirakuzi! Na stepenicama “Gr~kog pozori{ta” u Sirakuzi.
Duh iz koga se rodila gr~ka umetnost nije mrtav, bez obzira {to su budale
smatrale da je njegov poslednji izraz bila umetnost klasicizma. On treperi u
nama, podjednako `ivahan i devi~anski ~ist kao pre tri hiljade godina. On }e
`iveti onoliko dugo koliko }e ~ove~anstvo sa~uvati sposobnost da ga pojmi, na
zdrav na~in i razumski, pa makar to bio jedan jedini predmet, jedna jedina
stvar. Budale mogu slobodno da uzvikuju da je duh iz koga je ro|ena gr~ka
umetnost mrtav. Ono {to je stvorilo zamisao o ovom pozori{tu, ~ija logi~na
koncepcija, koju moramo po{tovati, deluje kao da je, danas, kada je ono li{eno
svakog ornamenta, jo{ logi~nija, to je onaj isti duh koji je izmislio jo{ jednu
stvar za po{tovanje: brodsko okno na parobrodu koji me je dovde dovezao, isti
duh koji je izmislio elektri~nu sijalicu i gasne lampe Auer: isti duh koji }e
otkriti kakav je oblik no`a za puter koji }e se koristiti na ovom brodu, i ~ije mi
poreklo otkriva stjuart ukazuju}i mi pa`nju na fabri~ku oznaku: “Les
Jumeaux”. Nikada mi nisu neki ~inioci modernog `ivota delovali toliko lepo
kao ovde, gde sam mogao da ih uporedim sa ovim pozori{tem koje `ivi Eshila
i Pindara, i to li~no. Ne postoji nijedan detalj, u zamisli ovoga pozori{ta, koji
nije bio ono {to ne bi trebalo da bude. Princip njegovog stvaranja je isti,
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apsolutno isti, kao onaj koji vodi na{e in`enjere kada konstrui{u ma{ine,
metalne konstrukcije i prekookeanske brodove. Moderni `ivot poseduje i
poneku lepotu, a u to sam se uverio ovde, pri svom prvom kontaktu sa
anti~kim svetom.
Sa ovog polo`aja, gde se trenutno nalazim, visoko iznad amfiteatra, ja vidim
kako sve linije sedi{ta kre}u iz jedne iste ta~ke i {ire se u polukrugu, kao
kon~i} koji nosi vodena matica. Po onom redosledu po kome se prostiru linije,
nastaju i novi odnosi me|u njima: sa rastojanjem se uve}ava raskorak, isti~e se
savr{eni profil sedi{ta, ona se veli~anstveno razme{taju sa razmacima, a to je
kao neka vrsta peva koji se uzdi`e u nebo. Da li to te linije, stvarno pevaju, ili
to na{a du{a po~inje da vibrira, na na~in na koji vibrira struna, zbog koga se, u
prostoru, ~uje zvuk koji mo`da du{a, ona sâma, ispu{ta. U tom slu~aju, na{a }e
du{a uvek biti osetljiva na savr{ene odnose, i mi mo`emo iz nje izvu}i ono
najbolje. U Gr~koj kamenje treperi kao kod nas li{}e. Ovde kamenje `ivi, u toj
meri da mo`emo da osetimo nelagodnost sli~nu onoj koja nas obuzima, i to
smesta, kada se na|emo u gomili koja nas uporno posmatra. Kamenju nije
potreban nikakav reljef, nikakva skulptura da bi `ivelo: ono jednostavno
posudi taj `ivot jednom na~inu gradnje koji je izvanredno prilago|en. U
Mikeni, izme|u dva paralelna, gola zida dromosa Atrejeve riznice, osetio sam
kako `ivot bruji, kao u {umi, i ne se}am se da sam ikada u svom `ivotu bio
vi{e ushi}en, odu{evljen.
Ostrvo Egina, sa desne strane, duva nekakav vetar, i more je ljubi~asto. Nebo
boje opala, kao da je, na obzorju, nagla{eno jakom plavom konturom. Sa
komandnog mosta, na koji sam se popeo, da bih, me|u prvima, opazio Atinu,
posmatram gomilu putnika ispod mene: bedekeri, Majerovi vodi~i, beli prsluci
i crvene kravate: tamnoplave nao~are, i odela od paname. A odande: blista ta
bela ta~ka, u kojoj kao da se kristalizovala gr~ka kultura!
Partenon!
Uspinjem se pravcem kretanja, kroz Propileje, a to je kao da se uspinjem do
mozga ~itavog ~ove~anstva. Tamo gore visoko svetli Partenon, kao najlep{a od
svih misli, i to ostvarena. Jedna sasvim jednostavna i istovremeno ingeniozna
zamisao koju su mozak i ose}ajnost gr~kog naroda ostvarili uz istu spontanost
sa kojom biljka nudi svoj cvet svetlosti. Gr~ki hram: ima li koncepcije koja bi
bila detinjastija od ove? To je: dva plus dva su ~etiri, ali izme|u onoga {to se
sabira i zbira postoji ~itav beskraj prefinjenosti, koja od jedne apstraktne sume
stvara `ivo bi}e! Grede goti~ke katedrale su samo mali dodatak, jedva ne{to
te`i za izvesti od ovog: dva plus dva su ~etiri. Ali izme|u onoga {to se sabira i
zbira vrvi od bo`anskih, ili mitskih bi}a, koja su mo}na i stvarna. Ona se slu`e
izgledom sume, kona~nim izgledom, napajaju se na izvoru `ivota spomenika.
Gr~ki hram `ivi od zbira svih tih faktora, koji u tom zbiru nestaju, koji u tom
hramu nestaju. U gr~koj bogovi nisu uba~eni izme|u razumnosti koja je
osmislila strukturu hrama, i estetskog senzibiliteta koji te`i ka savr{enstvu
njegovih delova. Izme|u drvenih stubaca megarona iz vremena Homera, i
prefinjenih stubova Partenona, ne nailazimo ni na kakvu intervenciju ma{te:
Grci koji su, izme|u ostalog, imali vi{e bogova od nas, nisu dopustili da ih oni
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~ine rastresenima. Jedna ista stvar se transformisala tokom mnogih vekova,
dok je carovala nepromenjiva ose}ajnost.
Stub, njegov razvoj, to je trajalo nekoliko vekova, dok nije postao savr{en.
Drveni stupci su postali naslagani kamen. Zatim se razvoj nastavljao u skladu
sa aksiomom koji sam prethodno ve} formulisao: sva se materija razvija ka
svom izrazu koji je najnematerijalniji od svih mogu}ih! Genijalnost i
temperament svakog pojedina~nog naroda odre|uju na~ine i sredstva.
Izre}i }u ne{to {to mo`da deluje paradoksalno: Grci su radili na transformaciji
stuba sve dok on nije prestao da postoji. Zapravo: gr~ki stub postoji samo u
na{im muzejima: neizra`ajan, okamenjen i obesmi{ljen. Iako, na Akropolju,
stubovi ostaju uspravljeni, na nogama, nama {alju pouku da ne postoje, da ne
nose nikakav teret, ili pre, da se ta njihova funkcija ne ra~una, da su se udaljili
jedan od drugoga, u skladu sa namenom koja se umnogome razlikuje od onoga
{to deluje kao da ih je postavilo ba{ tu, gore, gde se susre}u rubovi dva
kamena. Oni iznose na svetlo dana ~injenicu da ne postoji kolonada oko
Partenona, nego da su izme|u svakog od njih postavljene ogromne i savr{ene
posude koje sadr`e `ivot, prostor i sunce, more i planine, no} i zvezde. Obris
stubova se transformi{e, sve dok silueta, koja nastaje zbog razmaka izme|u
njih, ne poprimi savr{en, ve~an oblik.
Demonstracija ne~ega {to mo`e da deluje paradoksalno, u govornom obliku,
mo`e da postane zapanjuju}a samo uz pomo} vidne predstave. I svi delovi, i
svi materijali, kori{}eni prilikom gradnje gr~kog hrama, se, na isti na~in,
poni{tavaju na samom Partenonu. Izvedite tu demonstraciju, ali na licu mesta:
`elja da to u~inim mi se javlja, ali brzo prolazi. To je kao kada bi igra~ica
igrala u podno`ju Akropolja, na kamenim plo~ama Dionisovog pozori{ta, i to
fotografisala za Die Woche. Va{e {ake, va{e ruke, i va{e noge gospo|ice, ostaju
va{e {ake, va{e ruke i va{e noge! Posebno mi smetaju va{e noge, jer u gr~kom
plesu one se dematerijalizuju, kao i “udovi”, sastavni delovi, Partenona. Samo
Loa Fuler ima pravo da igra na tim osve}enim kamenim plo~ama!
[TA BI TREBALO U^INITI? [TA BI BIO PROGRAM: Nazreti smisao,
oblik i namenu svih stvari u okviru materijalnog modernog `ivota sa istom
jasno}om sa kojom su Grci naslutili smisao, oblik i namenu stuba. Nije lako
danas prona}i ta~an smisao i ta~an oblik, ~ak i najjednostavnijeg predmeta.
Mnogo }e nam vremena trebati da, sa precizno{}u, prepoznamo oblik jednog
stola, jedne stolice, jednog kreveta i jedne ku}e. Ti su oblici nestali pod
mno{tvom simboli~kih elemenata, izma{tanih i sentimentalnih. Osloboditi se
tih parazita od elemenata, i posle tog posla “struganja” nepotrebnog sa oblika,
posvetiti se, sa odlu~no{}u, i sa puno logike, onome {to su Grci izneli na svetlo
dana: savr{enstvu svojih su{tinskih formi. A potom ih “o`iveti”, da bismo ih
obdarili lepotom, `ivotnim dahom, uneti u njih sve iluzije koje na{ senzibilitet
zahteva kako bismo mogli da se “uklju~imo” u njihovo postojanje, u dramu
jednog postojanja u kojoj prepoznajemo na{u sopstvenu dramu.
Koje dru{tveno ure|enje bi nam omogu}ilo da u`ivamo u smirenosti koja je
neophodna da bi se ostvario tako veliki napor, garantovalo nam dovoljno
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nezavisnosti i ljudskog dostojanstva da bismo se uspe{no napajali na onome
{to nam `ivot nudi, a to je ono najprirodnije, naj~istije, najlaganije i
najgracioznije ~ime bismo mogli obdariti na{e stvarala{tvo?
ODGOVOR NA PITANJE: Zar imamo potrebu da o~ekujemo od jednog
dru{tvenog ure|enja ono {to ne mo`emo da o~ekujemo ni od nas samih? Ne
radi li se tu, na kraju krajeva, o tome da treba da budemo dovoljno brojni da
bismo stvorili izvesnu atmosferu i da bismo predvideli budu}nost?
(1903. godine)
DANAS u sli~nom odgovoru ne bi bilo elementarne svesti o onome {to se
zbiva. U periodu u kome smo mogli, sa pouzdano{}u, o~ekivati da se taj broj
pove}a, progresivno, da }e se pove}avati broj onih koji }e stvarati tu novu
atmosferu, bili bismo u vo|stvu, pobedili ravnodu{nost i prepreke, u toj bismo
epohi u`ivali u miru, uz istu non{alantnu pouzdanost sa kojom danas ose}amo
kajanje. @etva koju smo mi pripremili, sa toliko `ara, ono {to smo videli da
sazreva, sa toliko nade, sve }e to odmah potom biti napu{teno, kao snoplje, tog
fatalnog avgusta 1914. godine, kada }e `ene, deca i starci morati da skupljaju
alatke {to su ispale iz ruku, i da obavljaju zadatke koje su mu{karci ostavili
neobavljene, jer su, navrat-nanos, pozvani “pod zastavu”. Od tada pa naovamo,
samo}a je ono {to caruje poljima, kao {to caruje i nad nama samima, okru`uje
nas, i, s obzirom na to da smo zabrinuti ~uvari, koje nagriza briga, sukobi i
moralne patnje, na{i pogledi bez iole nade prelaze preko su{ne zemlje. Preko
su{e u kojoj }e ta `etva, ti plodovi, sve {to je uz muku sklonjeno na sigurno,
sa~ekati povratak onih koji }e, u njoj, prona}i na~in kako da povere zemlji
nova zrna. Zemlji, koja bi, jer je bila prekopana, od dna do vrha, uz jednu
nasilnost koja se ne da zamisliti, pomo}u nezadovoljenog besa, pre nego
pomo}u strpljivih i milostivih ruku, i te kako mogla da, zauvek, izgubi svoju
plodnost!
(Novembar, 1916. godine)

Jedno ~itanje starogr~ke arhitekture
Kako da izbegnemo to {to svaka rasprava o arhitekturi, a pogotovo one iz
pera arhitekata, po pravilu deluje suvoparno, pa gledamo da mimoi|emo
~itanje i da se “napajamo sa izvora”, posmatraju}i sklad starogr~kih
spomenika kao ~isto estetski fenomen, bez razmi{ljanja o odnosima
brojeva, razmerama, mestima odabranim za hramove, ili, ~ak, o rasporedu
i kvalitetu voda u okolini svetili{ta. Po~etkom dvadesetog veka, kada je
Henri van de Velde delao i pisao, moglo je izgledati da je moderna
arhitektura, i moderna linija koja je njemu izuzetno draga, do{la niotkuda,
razvila svoje svedene forme uz upotrebu novih materijala oslanjaju}i se
na, u to vreme, jo{, vrlo problemati~an pojam modernosti. Ovaj }e nas
tekst, objavljen u Vajmaru, na francuskom jeziku, u jeku Prvog svetskog
rata (izme|u 1916. i 1917. godine) uveriti u suprotno. Arhitekte, dakle,
nisu in`enjeri, oni su ljudi kao mi, a, retko, poete me|u tehni~kom
inteligencijom. I dobri putopisci. Obi|imo stare spomenike uz pomo}
ovog vodi~a, koji nije bedeker, nego svedo~anstvo o fascinaciji onim {to
ne razumemo, ali prepoznajemo njegovu veli~inu i lepotu koja traje. Uz
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napomenu da je esej integralni deo knjige Formule moderne arhitektonske
lepote, da je pisan 1903. godine, ali da se, na samom njegovom kraju,
nalazi “epilog” iz vremena objavljivanja, o~ajan na prvi pogled, ali
uslovljen zbivanjima: stra{nom klanicom, rovovskim ratom ~iji se kraj, u
tom trenutku, jo{ nije nazirao. ^ak su i nema~ki slovoslaga~i ove knjige u
talasima “pozivani pod zastavu”. Ali je ona ipak pred nama. Zahvaljuju}i
poslovi~noj upornosti njenog autora. I njegovoj ljubavi prema sopstvenom
pozivu.
Henri van de Velde (1863–1957) belgijski slikar, arhitekta i dizajner
flamanskog porekla, jedan od glavnih predstavnika belgijskog Art
Nouveau-a. Kao slikar bio je pod uticajem neoimpresionista. Godine 1905,
na poziv vajmarskog kneza, osniva Kne`evsku {kolu za umetnost i zanate
u Vajmaru, koja }e, posle Prvog svetskog rata, pod vo|stvom Voltera
Gropijusa, prerasti u Bauhaus. Iako Belgijanac, igra zapa`enu ulogu u
okviru nema~kog Werkbunda, zagovara umetni~ku individualnost, a to se
kosi sa idejom o standardizaciji koju prihvataju ostali ~lanovi pokreta.
Pred kraj `ivota pi{e opse`nu autobiografiju na nema~kom jeziku pod
nazivom Istorija mog `ivota. Nema li~nosti iz redova umetnika toga
vremena koja se u toj knjizi ne pominje. Najva`niji projekti su mu, pored
pojedina~nih vila, i re{enja enterijera, zgrada Univerziteta Bauhaus u
Vajmaru, Werkbund pozori{te u Kelnu, sru{eno u bombardovanju,
sa~uvano na fotografijama enterijera i eksterijera, i na izvornim
planovima. I, naravno, njegova porodi~na vajmarska “Ku}a pod visokim
topolama”, danas pretvorena u muzej.
Aleksandra Grubor

— Marko ^udi}

—

Prevodilac
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kao kleptoman

Formulisano mo`da i sa odve} jakim radikalizmom normativne poetike
prevoda, svaki, pa ~ak i najbolji prevodilac ima u sebi barem klicu onoga {to bi
se s perverznom zlurado{}u medicinskog otkri}a moglo nazvati nekom vrstom
duhovne kleptomanije. Jer kako druga~ije objasniti ~injenicu da se, sa punom
sve{}u prevodioca ili, {to je ipak na svu sre}u jo{ uvek mnogo ~e{}i slu~aj, bez
nje, u gotovo svakom prevodu naj~e{}e izgube pojedine re~i, delovi re~enica,
nijanse zna~enja, formalne karakteristike originala, a vrlo ~esto, na`alost
(ostanimo dosledni tom d`angrizavo-normativno intoniranom po~etnom akordu
ovog eseja) i ukupan estetski utisak, tj. ono {to dato delo na originalnom jeziku
uop{te i ~ini knji`evno{}u. Ta, uglavnom nesvesna i posve slu~ajna, pukom
nepa`njom izazvana duhovna kleptomanija postaje, me|utim, mnogo malignija
onoga trenutka kada se prevodilac, zato {to `eli da u{tedi na vremenu i dobije
malo manje sramotno bednu nadnicu, jednostavno navikne na to da izbegava
te{ka mesta, da ih pojednostavljuje, i da u knji`evnom prevodu krene linijom
manjeg otpora, linijom manje-vi{e slobodne interpretacije originala, bezbri`no
nesputan formalnim zahtevima originala, gonjen `eljom za kvantitativnom
slavom, oli~enom u malogra|anskoj te`nji da brojeve svojih prevoda meri
metrom za premeravanje regalske knji`evnosti. Tada kleptomanska crta u
njegovoj li~nosti odnosi prevagu nad prevodiocem u njemu, pa bi se re~i u
naslovu ovog eseja u takvom slu~aju slobodno mogle pretumbati, ~ime bismo
dobili jo{ fatalniju dijagnozu Kleptoman kao prevodilac, gde kleptomaniju
opet, naravno, valja shvatiti vi{e kao metafori~ko-duhovnu, pa i moralnu ocenu
doti~nog nesavesnog prevodioca. Ipak, ako je neko na osnovu ovakve
normativne o{trine ovog kratkog uvoda slu~ajno mogao pomisliti kako sada
sledi neka nepravedno o{tra, mo`da ~ak i blago maliciozna kritika ne~ijeg
prevoda (koja mi, naravno, u drugim okolnostima, na`alost po mene, ne bi bila
strana), prevario se.
Naprotiv, poku{ajmo sada da kleptomaniju shvatimo sasvim bukvalno, kao
mentalni poreme}aj, kao jedan, po njenog imaoca, prili~no neprijatan
poreme}aj li~nosti. Jer upravo tako ju je shvatao veliki ma|arski pisac prve
polovine dvadesetog veka, ina~e ro|eni Suboti~anin, De`e Kostolanji, kada je,
u svojoj zbirci novela koje se mogu ~itati i kao roman, u knjizi posve}enoj
svom alteregu, Kornelu E{tiju (Kornelu Ve~ernjem, kako ga je kod nas, ina~e s
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1 Kostolanjijev Kornel Večernji je, kao što mu se iz imena može naslutiti, jedan opskuran, a ipak
građanski elegantan izraz Kostolanjijevog sveta snova, Kostolanjijevog sveta podsvesti, svega
onoga što je Kostolanji možda oduvek pomalo i želeo da bude, da ga njegove urođene
građanske stege i rani, i, treba reći, s punim pravom zasluženo stečeni književni ugled u tome
nisu sprečavali; Kornel Večernji je, dakle, neka vrsta propalog, kafanskog Kostolanjija koji za
kafanskim stolom priča svoje polufantastične priče o svojim neobičnim doživljajima, davno
izgubljenim prijateljima, avanturističkim putovanjima i t. sl.
2 Odmah nam pada u oči jedna, naravno sasvim slučajna, no ipak neverovatna sličnost sa alteregom Ive Andrića, Tomom Galusom.
3 Ovo su samo neki od elemenata “koketiranja” sa podzemljem kod Kostolanjijevog alterega.
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punim pravom, “posrbio” prevodilac Sava Babi})1 ~etrnaesto poglavlje
posvetio prepri~avanju Kornelove pri~e o jednom njihovom, razume se,
potpuno fiktivnom, davno nestalom zajedni~kom prijatelju, nekada veoma
talentovanom mladi}u vrcave, neobi~ne originalnosti, izvesnom Galusu.2
Taj talentovani mladi}, imao je, me|utim, prema kazivanju Kornela Ve~ernjeg,
jednu u`asnu, neizgladivu, i po okolinu, pa i po sve njih ostale, mlade pisce
~ijem je kru`oku neko vreme pripadao, vrlo {tetnu, veliku manu: krao je sve i
sva{ta, kad god i gde god bi mu se za to pru`ila prilika. Od ukradenih, ~esto
veoma vrednih, a jo{ ~e{}e sasvim bezvrednih drangulija, taj mladi ~ovek nije
imao nikakve koristi. Jednostavno, samo je voleo da krade, ta~nije, patio je od
neodoljive, patolo{ke `elje za kra|om. Uzalud su njegovi prijatelji posle
mnogih neprijatnih scena u koje ih je on svojim u~estalim kra|ama dovodio,
koriste}i svu svoju spisateljsku elokvenciju i retorske sposobnosti, ube|ivali
ljude kako on nije lopov, ve}, eto, bolestan ~ovek, kleptoman, ta njihova
ube|ivanja nisu dala velikog rezultata. Stanje mu se sve vi{e pogor{avalo, sve
dok nije bio kona~no uhva}en na delu dok je jednom trgovcu iz Moravske
vadio nov~anik iz d`epa. Uhap{en je, ali ube|ivanja njegovih prijatelja da on
nije lopov nisu ganula porotu, jer, kako mudro a ironi~no zaklju~uje Kornel
Ve~ernji, na{ poznanik koji krade uvek je kleptoman, a neznanac koji krade
uvek je lopov. Za sudiju, on je bio potpuni neznanac, i dakle – lopov. I shodno
tome, osu|en je na zatvorsku kaznu od ~ak dve godine.3
Po izlasku iz zatvora, potpuno uru{enog moralnog kredibiliteta, nije, naravno,
za Galusa bilo nikakve mogu}nosti da `ivi od pisanja, nije bilo nikakve {anse
da ijedan izdava~ objavi knjigu s njegovim potpisom na koricama. Zbog toga
je, na zauzimanje svog u to vreme velikog prijatelja Kornela Ve~ernjeg, bio
primoran da se po~ne baviti, sa stanovi{ta zadovoljavanja spisateljske sujete,
sekundarnom knji`evnom delatno{}u, prevo|enjem. I to prevo|enjem
tre}erazrednih dela. Prvo i jedino delo koje mu je, s obzirom na njegovo
odli~no znanje engleskog jezika, bilo povereno, kako pri~a Kornel Ve~ernji,
bio je jedan engleski detektivski roman pod (kostolanjijevski ironi~nim)
naslovom Tajanstveni zamak grofa Vicislava. Prevodilac je bio toliko
revnostan da je tekst prevoda celog romana pripremio za nepune tri nedelje.
Ali avaj, desilo se ne{to u`asno: urednik je ljutito pozvao Kornela Ve~ernjeg i
ogor~eno mu saop{tio da prevod njegovog {ti}enika Galusa ne vredi ni pi{ljiva
boba i da ga ne mogu {tampati. U ~emu je bio problem?

Ali, kako saznajemo u nastavku Kostolanjijeve maestralne novele, to jo{ nije
sve. Na{ se nesre}ni prevodilac nakrao svega i sva~ega, ne samo dragoga
kamenja, nakita i drugih “rukom opipljivih” dragocenosti, ve} i ogromnih
grofovskih imanja, velikih parcela zemlje, danas bismo rekli kvadrata i
kvadrata neprocenjivo vrednog grofovskog stambenog prostora sa
pripadaju}im ba{tama, so~nim engleskim pa{njacima, terenima za golf... I, {to
je najzanimljivije od svega, ta kra|a originalnih rekvizita izvedena je sa tako
4 Ovaj prevod je moj (M. Č.). Izvornik: Kosztolányi Dezső, Esti Kornél. Talentum
Diákkönyvtár, str. 191–192. (tizennegyedik fejezet – glava četrnaesta, 12. pasus – tehnička
informacija).
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Prva re~enica engleskog originala glasila je: Svih trideset i {est prozora
oronulog, drevnog zamka bilo je obasjano svetlo{}u. Gore, na prvom
spratu, u balskoj dvorani ~etiri kristalna lustera sijala su rasko{nim
sjajem... U ma|arskom prevodu stajalo je: Svih dvanaest prozora
oronulog, drevnog zamka bilo je obasjano svetlo{}u. Gore, na prvom
spratu dva kristalna lustera sijala su rasko{nim sjajem... [irom sam
otvorio o~i i nastavio da ~itam. Na tre}oj stranici engleski romanopisac je
napisao: Grof Vicislav je, podsme{ljivo se osmehuju}i, izvadio svoj
prepuni nov~anik, i bacio tra`enu sumu, hiljadu petsto funti... Ma|arski
prevodilac je ovu re~enicu preveo otprilike ovako: Grof Vicislav je,
podsme{ljivo se osmehuju}i, izvadio nov~anik i bacio tra`enu sumu, sto
pedeset funti... Sad me je ve} ispunila zloslutna sumnja koja je iz minuta
u minut – na`alost – prerastala u tu`no uverenje. Ne{to ni`e, na dnu tre}e
stranice u engleskom izdanju ~itao sam: Grofica Eleonora sedela je u
uglu balske dvorane, u ve~ernjoj garderobi, sa starim porodi~nim
nakitom na sebi: s ukrasom za kosu na~i~kanom dijamantima, koji je
nasledila jo{ od njene prababe, nema~ke izborne kneginje, dok joj je na
njenim grudima, grudima labudice, opalnim sjajem svetlucala niska
bisera, a prsti su joj bili gotovo uko~eni od brilijantskog, safirnog i
smaragdnog prstenja... Na moje nemalo iznena|enje, u ma|arskom
rukopisu je navedeni {areni opis vra}en na slede}i na~in: Grofica
Eleonora sedela je u uglu balske dvorane, u ve~ernjoj haljini... I ni{ta
vi{e. Ukras za kosu na~i~kan dijamantima, brilijantsko, safirno i
smaragdno prstenje, sve je to netragom nestalo.4
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Kornel Ve~ernji je, po sopstvenom kazivanju, vidno uznemiren, br`e-bolje
skoknuo do uredni{tva, uzeo u ruke Galusov prevod i u njemu na prvi pogled
nije na{ao ni{ta lo{e. Naprotiv. Jezik prevoda bio je stilski savr{en. Takva, kako
ka`e Ve~ernji, petpara~ka literatura, nije ~ak ni bila dostojna tako cizeliranog,
doteranog, jezi~kim bravurama na~i~kanog, maestralnog prevoda. A onda je
usledio – {ok. Urednik je, naime, Ve~ernjem pokazao i tekst originala i zamolio
ga da ga sravni sa prevodom. I evo {ta je Ve~ernji video (vredi ovde navesti
jedan malo du`i citat):
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5 Deže Sabo je, između ostalog, Kostolanjija smatrao lošim, patetičnim plagijatorom Rilkea –
čak ga je, u napadima nemoćne sujete i destruktivnog besa nazivao, shodno tome,
“Rilkissimus”.
6 Kostolanji je u svojim mnogobrojnim esejističkim refleksijama na književno stvaralaštvo,
razmišljajući ponekad u binarnim opozicijama, prednost davao homo aestheticus-u nasuprot
homo moralis-u, kao i homo poeticus-u nasuprot homo politicus-u. Ove opozicije se, mnogo
kasnije, mogu naći, produktivno produbljene, i kod Danila Kiša na koga je, po sopstvenom
priznanju, Kostolanji dosta uticao.
7 Nešto poput kratkog romana Prevođenje savremenog argentinskog pisca mlađe generacije
Pabla de Santisa, čiji prevod, zahvaljujući hvale vrednom trudu Aleksandre Mančić možemo s
uživanjem čitati na srpskom jeziku.
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surovom dosledno{}u lopova, da se Kornel Ve~ernji, po sopstvenom
(naratorskom) kazivanju, veoma zainteresovao za ovaj fenomen, pa, umesto da
sâm roman pro~ita kao detektivski `anr, on je, poput detektiva-lovca na
prevodila~ke kra|e, celu no} strastveno tragao za ukradenim predmetima u
prevodu, da bi na kraju sa~inio frapantan i precizan popis od nekoliko hiljada
artikala ukradenih u prevodu. ^ak mu nije te{ko palo ni to da, zarad ve}e
preglednosti, ukradene predmete klasifikuje.
Nije potrebno ni nagla{avati koliko se Ve~ernji, i pored du`ne doze divljenja
Galusovom lopovskom ume}u, razo~arao u svog bolesnog prijatelja. Bio je
prinu|en da zauvek digne ruke od njega i da ga potpuno zaboravi, da ga
zauvek “otpusti” i kao saradnika, i kao prijatelja. Od tada se nesre}nom i
nesu|enom prevodiocu-kleptomanu, kako ka`e Kornel Ve~ernji, gubi svaki
trag. ^ime se ova konkretna epizoda (poglavlje) Kostolanjijevog Kornela
Ve~ernjeg i zavr{ava.
Slobodno se mo`e ustvrditi da svaka Kostolanjijeva novela o Kornelu
Ve~ernjem prosto vrvi od ~esto vrlo direktnih invektiva na ra~un njegovih
savremenika, ~ega nisu li{eni ni pojedini Kostolanjijevi romani (dovoljno je
setiti se nekih delova Ane Ede{ ili romana Neron, krvavi pesnik, ~ija radnja
jeste izme{tena u anti~ki Rim, ali koji u dobroj meri predstavlja poeti~ki i li~ni
obra~un s Kostolanjijevim onovremenim velikim rivalom De`eom Saboom,
koji, dodu{e kasnije nije ni izbliza dobio onoliko zna~ajno mesto u kanonu kao
sam Kostolanji).5 Ni ova novela nije izuzetak od te tendencije. No, ono {to
De`ea Kostolanjija ~ini velikim piscem jeste onaj plus, onaj dodatni umetni~ki
kvalitet koji od tih, ~esto svakodnevnom gor~inom isprovociranih, duhovitih
`aoki stvaraju dela mnogo dubljeg, univerzalnijeg zna~enja, sa suptilnim
poeti~kim i zna~enjskim slojevima koji se danas, ~itaocima na bilo kom
meridijanu, mogu ~initi zanimljivim i zabavnim, i, na svu sre}u, nikada isuvi{e
normativno-pou~nim.6 Ova, danas bismo mo`da mogli re}i, metaprevodila~ka
fikcija7 predstavlja, kao uostalom i ceo ciklus novela o Kornelu Ve~ernjem, po
svemu, a naro~ito po osnovnim postavkama i onome {to bi se vrlo uop{teno
moglo nazvati atmosferom dela, na neki na~in gotovo borhesovsku fikciju,
borhesovsko pripovedanje, ali “Borhesa pre Borhesa” (s obzirom na datiranje
ove novele – 1932. godine), i, na momente, vrcaviju i duhovitiju fikciju ~ak i
od samog Borhesa, maga knji`evne fantastike ovog tipa.

I to je razlog za{to (~ak i prevodioci) mogu i treba da ~itaju Kostolanjija:
hungarolog-prevodilac ga ~ita kao jezi~ki vrcavo {tivo i veliki prevodila~ki
izazov, prevodilac druge provenijencije ga mo`e ~itati kao teoreti~ara prevoda
(vi{e, dodu{e, kao esejistu),8 a tzv. obi~an (ili, kako se ~esto voli kazati
“naivan”) ~italac jednostavno – zbog u`ivanja u vrhunskoj i zato uvek
aktuelnoj literaturi.
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Marko ^udi} (1978), prevodilac, teoreti~ar prevoda i esejista, asistent na
Katedri za ma|arski jezik i knji`evnost na Filolo{kom fakultetu u
Beogradu. Autor studije “Danilo Ki{ i moderna ma|arska poezija”
(“Plato”, Beograd, 2007). Prevodi s ma|arskog jezika. Va`niji prevodi:
De`e Kostolanji, [eva (roman, Beograd, 1998), Peter Hajnoci Opusteli
persijski grad (roman, Beograd, 2002), Oto Tolnai Pesnik od svinjske
masti (roman jednog radio-intervjua, Zrenjanin, 2007).

8 Valja pomenuti i to da su neki Kostolanjijevi eseji i polemike o prevođenju aktuelni još i
danas.

— Rajner Marija Rilke

—

Kako je izdaja

144

s v e t

k n j i ` e v n o s t i

i

p r e v o | e n j a

do{la u Rusiju
Imam jo{ jednog prijatelja ovde u kom{iluku. To je jedan plav, nepokretan
mu{karac koji i zimi i leti svojim kolicima stoji sasvim uz prozor. Mo`e da
izgleda veoma mlad, u njegovom vrebaju}em licu ima ~ak ne~eg de~a~kog. Ali
ima i dana kad stari, minuti prolaze kroz njega kao godine i iznenada, on je
starac ~ije su ugasle o~i skoro ve} napustile `ivot. Dugo se znamo. Najpre smo
se pogledali, kasnije se nehotice nasme{ili, godinu dana smo se pozdravljali i
bogzna otkad pri~amo jedno drugom ovo ili ono, nasumce, kako se zbiva.
“Dobar dan”, doviknuo je kad sam prolazio, i njegov prozor je jo{ bio otvoren
prema bogatoj i mirnoj jeseni: “Dugo vas nisam video.”
“Dobar dan, Evalde.” Pri{ao sam njegovom prozoru, kao {to sam obi~avao da
~inim, u prolazu. “Bio sam na putu.” “Gde ste bili?” pitao je nestrpljivim
o~ima. “U Rusiji.” “O, tako daleko” – nagnuo se unazad, i onda: “Kakva je to
zemlja, Rusija? Veoma velika, zar ne?” “Da”, rekoh, “velika i osim toga...“
“Glupo li sam pitao?”, sme{kao se Evald i pocrveneo. “Ne, Evalde, naprotiv.
Po{to pitate kakva je to zemlja, {to{ta mi postaje jasno. Na primer, sa kim se
Rusija grani~i.” “Na istoku?”, ubaci moj prijatelj. Razmi{ljao sam: “Ne.” “Na
severu?” istra`ivao je nepokretan ~ovek. “Vidite”, dosetih se, “~itanje
zemljopisne karte pokvarilo je ljude. Tamo je sve glatko i ravno, i ako su
ozna~ili ~etiri strane sveta, ~ini im se kao da je sve ura|eno. Ali nijedna zemlja
nije atlas. Ima planine i provalije. I mora i dole i gore da se sudara sa ne~im.”
“Hm...“ – razmi{lja{e moj prijatelj. “U pravu ste. Sa kim bi Rusija mogla da se
grani~i na ove dve strane?” Iznenada, bolesnik je po~eo da izgleda kao de~ak..
“Vi znate”, doviknuo sam. “Mo`da sa bogom?” “Da”, potvrdio sam, “Sa
bogom.” “Tako”, klimnu moj prijatelj sa puno razumevanja. Tek su mu se onda
pojavile pojedina~ne sumnje. “Da li je bog neka zemlja?” “Ne verujem”,
odgovorih, “ali u primitivnim jezicima mnoge stvari imaju isto ime. Tu je
jedno carstvo koje se zove bog, a onaj koji njime vlada tako|e se zove bog.
Jednostavni narodi ~esto ne mogu da razlikuju svoju zemlju i svoje careve;
oboje su veliki i dobri, stra{ni i veliki.”
“Razumem”, re~e polako ~ovek na prozoru. “A da li se u Rusiji prime}uje ovo
susedstvo?” “Prime}uje se u svakoj prilici. Uticaj boga je veoma mo}an. Bez
obzira koliko mo`e da se donese iz Evrope, stvari sa Zapada su kamenje ~im
pre|u granicu. Katkad drago kamenje. Ali samo za bogate, takozvane
’obrazovane’, dok iz preka drugom carstvu dolazi hleb od kojeg narod `ivi. “A
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toga narod ima u izobilju”? Oklevao sam: “Ne, to nije slu~aj, uvoz iz boga
ote`avaju odre|ene prilike...” Poku{avao sam da ga odvratim od tih misli. “Ali
puno toga je preuzeto iz obi~aja onog velikog kom{iluka. Na primer, ~itav
ceremonijal. Caru se obra}amo sli~no kao bogu.” “Tako, dakle, ne ka`e se:
veli~anstvo?” “Ne, obojicu nazivamo taticama.” “ I kle~imo pred obojicom?”
“Bacamo se pred obojicom na zemlju, doti~emo ~elom zemlju, pla~emo i
govorimo: ’Gre{an sam, oprosti mi, tatice’.” Nemci, koji to posmatraju, tvrde:
sasvim nedostojanstveno ropstvo. Ja o tome mislim druga~ije. [ta kle~anje
treba da zna~i? Njegov smisao je da objasni: ose}am strahopo{tovanje. Ali za
to je dovoljno da se skine kapa, misli Nemac. Da, pozdrav, naklon, u izvesnom
smislu i oni su izrazi za to, skra}enice koje su nastale u zemljama gde nije bilo
toliko prostora da bi svako mogao da legne na zemlju. Ali skra}enice ubrzo
po~injemo da koristimo mehani~ki i nismo vi{e svesni njihovog smisla. Zato je
dobro, gde jo{ ima prostora i vremena za to, da se se gest ispi{e, cela lepa i
va`na re~: “strahopo{tovanje.”
“Da, kad bih mogao, i ja bih kle~ao...”, sanjario je nepokretan ~ovek. “Ali “,
nastavio sam posle pauze “u Rusiju dolazi i mnogo {ta drugo od boga. Ima se
utisak da sve novo on uvozi, svako odelo, jelo, vrlinu i ~ak greh mora prvo on
da odobri pre nego {to u|e u upotrebu. Bolesnik me je posmatrao skoro
zaprepa{}eno. “To je samo jedna bajka na koju se pozivam”, po`urio sam da
ga umirim, “takozvana Bilina, ’bilo’/gewesen – Prim prev./ na nema~kom.
Ukratko }u vam ispri~ati sadr`aj. Naslov je: Kako je izdaja do{la u Rusiju.”
Naslonio sam se na prozor, nepokretan ~ovek je zatvorio o~i, kao {to je to rado
~inio kad je negde po~injala neka pri~a.
“Grozni car Ivan hteo je da knezovima u susedstvu nametne danak i pretio im
je velikim ratom ako ne budu slali zlato u Moskvu, u beli grad. Po{to se
posavetova{e, knezovi reko{e kao jedan: ’Postavi}emo ti tri zagonetke. Do|i
onog dana koji ti odredimo, na Orijent, kod belog kamena, gde }emo biti
skupljeni i reci nam tri re{enja. Ako budu ta~na, dajemo ti dvanaest ba~vi
zlata koje zahteva{ od nas.’ Najpre je car Ivan Vasiljevi} razmi{ljao, ali
smetala su mu mnogobrojna zvona njegovog belog grada Moskve. Onda je
pozvao svoje nau~nike i savetnike i svakog ko nije umeo da odgovori na
pitanja, naredio je da odvedu na veliki Crveni trg, gde se upravo gradila crkva
Vasilija Golog, i jednostavno mu odrube glavu. Pri jednom takvom poslu
vreme mu je tako brzo pro{lo, da se iznenada na{ao na putu za Orijent, ka
belom kamenu gde su ~ekali knezovi. Nije znao da odgovori ni na jedno od tri
pitanja, ali jahanje je dugo trajalo i jo{ je uvek je bilo mogu}e da sretne nekog
mudraca; tada je puno mudraca bilo u bekstvu jer su svi kraljevi imali obi~aj
da nalo`e da se mudracima odrubi glava ako im nisu izgledali dovoljno mudri.
Nekog takvog nije video, ali jednog jutra ugleda jednog starog, bradatog
seljaka koji je zidao crkvu. Ve} je dospeo dotle da podigne krov i postavi
letve. Ali bilo je zaista ~udno {to je stari seljak uvek ponovo silazio niz crkvu
da bi od uskih greda koje su dole bile naslagane uzimao samo po jednu
umesto da odjednom uzme vi{e u svoj duga~ak kaftan. Tako je stalno morao
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da se penje i da silazi i uop{te se nije moglo sagledati da }e on na ovaj na~in
ikad odneti stotine greda na njihovo mesto. Zato je car postao nestrpljiv.:
’Budalo”, vikao je (tako se naj~e{}e u Rusiji nazivaju seljaci), “ trebalo bi da
se dobro natovari{ svojim drvetom i onda da se penje{ na crkvu, to bi bilo
mnogo jednostavnije.’ Seljak koji je upravo bio dole, stajao je, dr`ao ruku
iznad o~iju i odgovorio: ’To, care Ivane Vasiljevi~u, mora{ meni da prepusti{,
svako najbolje zna svoj zanat; uostalom, po{to ve} ovuda prolazi{, re}i }u ti
re{enja za tri zagonetke, koja }e{ na belom kamenu na Orijentu, nedaleko
odavde, morati da zna{.’ I nabrojao mu je po redu tri odgovora. Car je od
zaprepa{}enja jedva mogao da misli. ’[ta treba da ti dam za nagradu?’, upita
kona~no. ’Ni{ta’, odgovori seljak, podi`e jednu gredu i htede da se popne na
merdevine.. ’Stani’, naredi car, to ne ide, mora{ ne{to da po`eli{.’ ’Pa, tatice,
ako nare|uje{, daj mi jednu od dvanaest ba~vi zlata koje }e{ dobiti od
knezova na Orijentu.’ ’Dobro’, klimnu car. ’Da}u ti ba~vu zlata.’ Onda u `urbi
odjaha da re{enja ne bi opet zaboravio.
Kasnije, kad se car vratio sa Orijenta sa dvanaest ba~vi zlata, zatvori se u
Moskvi u svoju palatu, usred petotoranjskog Kremlja, i prosu jednu ba~vu za
drugom na sjajne tremove sale tako da je nastalo pravo brdo od zlata koje je
bacalo veliku crnu senku na pod. U zaboravnosti car je ispraznio i dvanaestu
ba~vu. Hteo je opet da je napuni, ali bilo mu je `ao da oduzme toliko zlata od
sjajne gomile. No}u ode u dvori{te, napuni sitnim peskom ba~vu do tri
~etvrtine, vrati se tiho u svoju palatu, stavi zlato preko peska i slede}eg jutra
posla po glasniku ba~vu u onaj kraj daleke Rusije gde je stari seljak gradio
svoju crkvu. Kad ovaj vide glasnika kako dolazi, si|e sa krova koji jo{ nije bio
ni blizu gotov i doviknu: ’Ne mora{ da prilazi{ bli`e, prijatelju, vrati se sa
svojom ba~vom koja ima tri ~etvrtine peska i jedva ~etvrtinu zlata; ne treba mi.
Reci svom gospodaru da dosad nije bilo izdaje u Rusiji. Ali sam je kriv kad
bude primetio da se ni na koga ne mo`e osloniti, jer on je pokazao kako se
izdaje i vek za vekom njegov primer }e na}i mnoge koji }e ga opona{ati u
celoj Rusiji. Meni ne treba zlato, mogu da `ivim bez zlata. Ne o~ekujem zlato
od njega, ve} istinu i pravi~nost. Ali on me je prevario. Reci to svom
gospodaru, groznom caru Ivanu Vasiljevi}u koji sedi u svom belu gradu
Moskvi sa svojom r|avom save{}u i u zlatnoj ode}i.’
Posle kratkog jahanja okrete se glasnik jo{ jednom: seljak i njegova crkva
i{~ezo{e. Ni naslagane grede nisu vi{e le`ale tamo, sve je bilo pusta, ravna
zemlja. Prenera`en, odjuri ~ovek nazad u Moskvu, stade bez daha pred cara i
ispri~a mu prili~no nerazumljivo {ta se desilo i da tobo`nji seljak nije bio niko
drugi nego sam bog.
“Da li je u tome bio u pravu?” re~e tiho moj prijatelj po{to se moja pri~a
zavr{i.
“Mo`da...” odgovorih ja, “ali, znate, narod je – sujeveran – uostalom, moram
da idem, Evalde. “[teta”, re~e oduzet ~ovek iskreno. “Ne}ete li ponovo da mi
ispri~ate neku pri~u?” “Rado – ali pod jednim uslovom.” Jo{ jednom sam
pri{ao prozoru. “Naime?” – za~u|eno }e Evald. “Morate, kad se uka`e prilika,

sve da ispri~ate deci u kom{iluku”, molio sam. “O, deca sad tako retko dolaze
kod mene.” Te{io sam ga: “Ve} }e do}i. O~igledno u poslednje vreme niste bili
raspolo`eni da im pri~ate pri~e, a mo`da niste ni imali materijala, ili ga je
mo`da bilo previ{e. Ali ako neko zna neku stvarnu pri~u, verujete li da to mo`e
da ostane skriveno? Nipo{to, to se pri~a naokolo, naro~ito me|u decom.” “Do
vi|enja.” Oti{ao sam.
I deca su pri~u ~ula jo{ istog dana.
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Logorovali smo u oazi. Saputnici su spavali. Jedan Arapin, visok i beo, pro{ao
je pored mene; zbrinuo je kamilu i oti{ao na spavanje.
Bacio sam se le|ima na travu; hteo sam da spavam, nisam mogao; zavijanje
{akala u daljini; opet sam se uspravio. I ono {to je bilo tako daleko, odjednom
je bilo blizu. Kome{anje {akala oko mene; zagasito zlatno presijavaju}e o~i
koje se gase; vitka tela, kao korba~em pravilno i ve{to pokretana.
Jedan je do{ao od pozadi, probio se ispod moje ruke, pripio se uz mene kao da
mu je potrebna moja toplina, stao je ispred mene i skoro o~i u o~i govora{e:
“Ja sam najstariji {akal, nadaleko i na{iroko. Sre}an sam {to mogu ovde da te
pozdravim. Skoro sam izgubio svaku nadu jer smo te beskrajno dugo ~ekali;
moja majka je ~ekala i njena majka i dalje sve njene majke sve do majke svih
{akala. Veruj mi!”
“To me ~udi”, rekoh i zaboravih da potpalim hrpu drva koja bi dimom
odvra}ala {akale, “veoma me ~udi {to to ~ujem. Sasvim slu~ajno sam do{ao sa
visokog severa i uputio sam se na kratak put. [ta to vi, {akali, `elite?”
I kao ohrabreni ovim mo`da suvi{e prijateljskim obra}anjem suzi{e krug oko
mene; disali su kratko i dahtali.
“Znamo”, re~e najstariji “da dolazi{ sa severa, upravo na tome po~iva na{a
nada. Tamo je razum koji se ovde me|u Arapima ne mo`e na}i. Zna{, iz ove
hladne oholosti ne mo`e kresnuti ni plami~ak razuma. Oni ubijaju `ivotinje da
bi ih jeli a strvine preziru.”
“Ne govori tako glasno”, rekoh, “Arapi spavaju u blizini.”
“Ti si stvarno stranac”, re~e {akal, “ina~e bi znao da se nikad u istoriji sveta
{akal nije bojao Arapina. Treba da ih se bojimo? Zar nije dovoljna nesre}a {to
smo ba~eni me|u takav narod?”
“Mo`e biti, mo`e biti”, rekoh “ne usu|ujem se da sudim o stvarima koje su mi
tako daleko: izgleda da je to stara sva|a; le`i ve} u krvi; i mo`da }e se tek
krvlju zavr{iti.”
“Veoma si pametan”, re~e stari {akal; i svi su disali jo{ br`e; usplahirenih
plu}a, ipak su jo{ stajali mirno; gorak smrad, povremeno podno{ljiv samo uz
stegnute zube, izlivao se iz otvorenih gubica, “veoma si pametan; to {to ka`e{,
odgovara na{em starom u~enju. Uze}emo im, dakle, krv i spor }e se okon~ati.”
“Oh!” rekoh be{nje nego {to sam hteo “oni }e se braniti; ~opore }e pobiti
svojim pu{kama.”
“Pogre{no nas razume{“, re~e on “vo|en ljudskom slabo{}u koja se ni na
visokom severu ne gubi. Ne}emo ih pobiti. Toliko vode Nil ne bi imao da nas
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opere. Mi be`imo ve} od samog pogleda na njihova `iva tela, na ~istiji vazduh
u pustinju, koja je zato na{a domovina.”
I svi {akali, kojima se iz daljine pridru`ilo jo{ mnogo njih, spustili su glave
izme|u prednjih nogu i po~eli da ih ~iste {apama; bilo je kao da su hteli da
sakriju neku odvratnost koja je bila tako stra{na da bih najradije jednim
visokim skokom pobegao iz njihovog dru{tva.
“[ta, dakle, nameravate da ~inite”, upitah i htedoh da ustanem, ali nisam
mogao; dve mlade `ivotinje zagrizle su mi od pozadi suknju i ko{ulju; morao
sam da ostanem da sedim. “Dr`e tvoje skute”, re~e stari {akal obja{njavaju}i
ozbiljno, “izraz po{tovanja.”
“Treba da me puste!” vikao sam, okre}u}i se ~as starom ~as mla|ima.
“Naravno da }e to u~initi”, re~e stari, “ako to zahteva{. Ali potraja}e izvesno
vreme, po{to su oni po obi~aju duboko zagrizli i moraju polako da odvoje
vilice. U me|uvremenu, ~uj na{u molbu.” “Va{e pona{anje nije me u~inilo
naro~ito prijem~ivim za to”, rekoh. “Nemoj da nam se sveti{ za na{u
nespretnost”, re~e on i prvi put uze `albeni ton svog prirodnog glasa kao
pomo} “ mi smo jadne `ivotinje, imamo samo zube; za sve {to `elimo da
u~inimo, dobro i lo{e, ostaju nam samo zubi.”
“[ta ho}e{, dakle?”, upitah samo neznatno umiren.
“Gospodine”, viknu on, i svi {akali po~e{e da zavijaju; na velikoj udaljenosti
u~ini mi se da je to bila neka melodija. “Gospodine, ti treba da okon~a{ spor
koji zava|a svet. Takvog kao {to si ti, na{i stari su opisali kao nekog ko }e to
u~initi. Moramo da imamo mir od Arapa; vazduh koji se mo`e disati; pogled
oko horizonta o~i{}en od njih; bez vriske ovna koga Arapin kolje; mirno treba
`ivotinje da crkavaju; neometani treba da ih ispijamo do kraja i ~istimo do
kostiju. ^isto}u, ni{ta osim ~isto}e ne `elimo” – i svi su plakali i jecali – “kako
samo izdr`ava{ u ovom svetu, ti plemenito srce i slatka utrobo? Prljav{tina je
njihovo belo; prljav{tina je njihovo crno; jeza je njihova brada; ~ovek mora da
povra}a pri pogledu na njihove o~i; i ako podignu ruku, pod pazuhom se
otvara rupa. Zato, o gospodine, zato, dragi gospodine, uz pomo} svojih
svemo}nih ruku preseci im ovim makazama vratove!” I slede}i trzaj njegove
glave pri{ao je jedan {akal koji je na o~njaku nosio male zar|ale makaze.
“Dakle, kona~no makaze i kraj s time!” viknuo je vo|a karavana Arapa, koji
nam se do{unjao uz vetar i sad je mahao svojim ogromnim bi~em.
Sve je proteklo najbr`e, ali na izvesnoj udaljenosti ipak su {}u}urene `ivotinje
ostale tako zbijene i uko~ene da je sve izgledalo kao tesan tor obavijen
lutaju}om svetlo{}u.
“Tako si, gospodine, video i ~uo i ovu predstavu”, re~e Arapin i smeja{e se
toliko radosno koliko je uzdr`anost njegovog plemena dozvoljavala. “Ti, dakle,
zna{ {ta `ivotinje ho}e?” – pitao sam. “Naravno, gospodine”, re~e on “to je
op{tepoznato; dok ima Arapa, sele se ove makaze kroz pustinju i seli}e se do
kraja dana. Svakom Evropejcu se nudi za veliko delo; svaki Evropejac je
upravo onaj koji im izgleda pozvan. Nerazumnu nadu imaju ove `ivotinje;

143

s v e t

k n j i ` e v n o s t i

i

p r e v o | e n j a

budale, prave su budale. Zato ih volimo; oni su na{i psi; lep{i nego va{i:
pogledaj samo, jedna kamila je no}as uginula, naredio sam da je donesu.
^etiri nosa~a do|o{e i baci{e te{ku crkotinu ispred nas. Tek {to je polo`ena,
podigo{e {akali svoje glasove. Kao da je svaki pojedina~no bez opiranja vu~en
konopcem, pri{li su, zastaju}i, dodiruju}i telom tlo. Zaboravili su Arape,
zaboravili su mr`nju, sada{njost le{a koji se isparavao i koji je sve poni{tio,
o~arala ih je. Ve} je jedan visio o vratu i prvim ugrizom na{ao je `ilu kucavicu.
Kao mala brza pumpa koja isto tako bezuslovno kao i bezizgledno ho}e da
ugasi veliki po`ar, trzao se i tresao svaki mi{i} njegovog tela. I ve} su svi u
istom poslu le`ali na le{ini kao velika gomila.
Onda je vo|a sna`no udario po njima svojim o{trim bi~em. Podigli su glave;
pola u omami i bespomo}nosti; videli su Arape kako stoje ispred njih; osetili
su bi~ svojim nju{kama; povukli su se u skoku unazad i otr~ali jedan deo puta.
Ali krv kamile ve} je le`ala u lokvama, isparavala se, telo je na vi{e mesta bilo
na~eto. Nisu mogli da odole; opet su bili tu; opet je vo|a podigao bi~; uhvatio
sam njegovu ruku.
“U pravu si, gospodine”, re~e on “ostavi}emo ih u njihovom poslu; a i vreme
je da krenemo. Video si ih. Divne `ivotinje, zar ne? A kako nas mrze!”

— Erih Kestner
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Bio jednom jedan prijatan stari gospodin, koji je imao lo{u naviku da s
vremena na vreme izmi{lja pametne stvari. To zna~i: r|avom je njegova navika
postala tek time {to on to {to je svaki put smislio nije zadr`avao za sebe nego
je obi~avao da izla`e stru~njacima. Po{to je bio bogat i uprkos svojim
uverljivim dosetkama ugledan, morali su da ga, iako {krgu}u}i zubima,
najstrpljivije slu{aju. A za stru~njake nema goreg mu~enja nego nasmejanog
lica pa`ljivo slu{ati pametan predlog. Jer um, to svako zna, pojednostavljuje
ono {to je te{ko na na~in koji ljudima od struke nije mio i zato im mora
izgledati odvratan. Oni to s pravom do`ivljavaju kao nedozvoljeno me{anje u
njihova s mukom ste~ena i branjena ovla{}enja. [ta bi, pitamo se zajedno s
njima, najsiroma{niji stvarno trebalo da ~ine, kad ne bi oni vladali, nego
umesto njih um! Dakle.
Jednog dana prijatan stari gospodin je bio najavljen za jednu sednicu na kojoj
su u~estvovali najva`niji dr`avnici sveta, da bi, kako je re~eno, uklonili
zemaljske sva|e i nevolje iz sveta. “Svevi{nji!” mislili su oni. “Ko zna {ta on
danas namerava sa nama i svojim glupim umom!” Onda su ga zamolili da
do|e. Do{ao je, poklonio se malo staromodno i zauzeo mesto. On se sme{kao.
Oni su se sme{kali. Kona~no uze re~.
“Gospodo poglavari i vrhovni poglavari dr`ave”, re~e on “imao sam, kako
verujem, jednu upotrebljivu misao; proverena je njena prakti~na upotrebljivost;
hteo bih da je izlo`im u va{em prisustvu. Saslu{ajte me, molim vas. Niste to
meni nego umu du`ni.”
Klimnuli su svojim dr`avni~kim glavama mu~no se sme{kaju}i, i on je
nastavio: “Naumili ste da svojim narodima osigurate spokojstvo i mir i to mo`e
najpre i najrazumnije samo da zna~i, bez obzira koliko razli~iti bili va{i
ekonomski pogledi, da vam je stalo do zadovoljstva svih stanovnika zemlje. Ili
se varam u ovoj ta~ki?”
“Nipo{to!” povika{e oni. “Nikako! [ta vam pada na pamet, ljubazni stari
gospodine?”
“Ba{ lepo!” re~e on. “Onda je va{ problem re{en. @elim sre}u vama i va{im
narodima. Putujte ku}i i odobrite iz finansijskih sredstava svojih dr`ava, u okviru
ustava i prema mogu}nostima, iznos koji sam nalo`io da se najpreciznije izra~una
i koji }u na kraju navesti! Sa tom sumom desi}e se slede}e: svaka porodica u
svakoj zemlji dobija malu lepu vilu sa {est soba, ba{tom i gara`om kao i auto na
poklon. I po{to predvi|en iznos na taj na~in jo{ uvek ne}e biti potro{en, mo`ete, i
to je izra~unato, u svakom mestu na zemlji koje ima vi{e od pet hiljada
stanovnika da izgradite novu {kolu i i modernu bolnicu. Zavidim vam. Jer iako ne
verujem da materijalne stvari otelotvoruju najvi{a zemaljska dobra, dovoljno sam
uman da uvidim da mir me|u narodima zavisi najpre od spolja{njeg zadovoljstva
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ljudi. Kad sam upravo rekao da vam zavidim, lagao sam. Sre}an sam.” Ljubazni
stari gospodin pose`e u svoj d`ep na grudima i zapali malu cigaru.
Ostali prisutni sme{kali su se usiljeno. Kona~no se najvi{i me|u dr`avnim
poglavarima pribrao i upitao promuklim glasom: “Koliki je iznos predvi|en za
va{e svrhe?”
“Za moje svrhe?” uzvratio je ljubazni stari gospodin i u njegovom tonu moglo
se ~uti blago ~u|enje.
“Ta govorite ve}!” doviknu nerado drugi u rangu me|u dr`avnim poglavarima.
“Koliko bi novca bilo potro{eno za tu malu {alu?”
“Bilion dolara”, odgovori ljubazni stari gospodin. “Milijarda ima hiljadu
miliona, a bilion ima hiljadu milijardi. Radi se o jedinici sa dvanaest nula.”
Onda je opet povukao dim iz svoje male cigare.
“Vi ste potpuno ludi!” viknuo je neko. Tako|e vrhovni poglavar dr`ave.
Ljubazni stari gospodin se uspravio i gledao je za~u|eno onog {to je vikao.
“Kako ste do{li na to?” pitao je. “Naravno da se radi o mnogo novca. Ali
poslednji rat je, kao {to je statistika pokazala, ta~no toliko ko{tao!”
Onda poglavari i vrhovni dr`avni poglavari prasnu{e u mahnit smeh. Urlali su.
Udarali su sebe i jedni druge po butinama, urlali kao na ra`nju i brisali iz o~iju
suze od smeha.
Ljubazni stari gospodin gledao je zbunjeno od jednog do drugog. “Ne
razumem sasvim va{u razdraganost”, re~e. “Ho}ete li najljubaznije da mi
objasnite {ta vas toliko uveseljava? Ako je jedan dug rat ko{tao jedan bilion,
za{to jedan dugotrajan mir ne bi trebalo da bude isto toliko vredan? [ta je, za
ime boga, u tome tako sme{no?”
Sad su se svi smejali jo{ glasnije: bio je to pravi pakleni smeh. Jedan nije vi{e
mogao da izdr`i sede}i. Sko~io je, pridr`avao bokove koji su ga boleli i vikao
poslednjom snagom koja mu je preostala: “Vi, stari glupane! Rat – rat je ne{to
sasvim drugo!”
Poglavari dr`ave, ljubazni stari gospodin i njihov zabavan razgovor potpuno su
izmi{ljeni. Nasuprot tome, da je rat ko{tao bilion dolara i {ta bi se sve moglo
uraditi sa tolikim iznosom, sasvim je ta~no, potvr|uje ameri~ka statistika
citirana u “Frankfurter Neue Presse”.

—

Bajke nema~kih pesnika
Prevela s nema~kog Gordana Jovanovi}

— Bertolt Breht
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Drvo za grabljivice

Mnogo je dana drvo izdr`avalo zimske oluje i savijalo se u dugom sumraku
pod snegom; onda nastade prole}e i do|o{e grabljivice. I drvo se borilo s njima
od prvih petlova do pono}i. Grabljivice, koje su pomra~ile nebo, obru{avale su
se na usamljeno drvo sa takvom snagom da je ono drhte}i ose}alo svoje korene
u zemlji, i bilo ih je toliko da ono satima nije videlo sunce. Pokidale su `ile
njegovih grana i zdrobile njegove pupoljke i ~upale njegovu kosu i drvo se u
o~ajanju povilo do zemlje, nije se borilo protiv neba nego se samo ~vrsto
opiralo o zemlju. I onda se grabljivice umori{e. Pravile su velike krugove u
vazduhu pre nego {to su se ustremile na svog neprijatelja i drhtala su im krila.
Oko pono}i drvo primeti da su pobe|ene. Ono je bilo besmrtno i one su to
gledale u`asnute. Ulo`ile su sav trud da ga uni{te, ali njemu je bilo svejedno i
~ak je zaspalo predve~e. A pred pono} one vide{e da je po~elo da cveta. Danas
je htelo da po~ne sa cvetanjem, tako smo`deno i rastrgano, napu{teno i
krvare}e; jer bilo je prole}e i zima je pro{la. Pod svetlo{}u zvezda grabljivice
su lebdele, sa tupim kand`ama i pokidanim krilima i umorne se spu{tale na
drvo koje nisu pobedile. Drvo je drhtalo pod te{kim teretom. Od pono}i samo
do prvih petlova sedele su grabljivice na njemu i zabrinuto jecaju}i u snu,
~vrstim kand`ama dr`ale njegove rascvetale grane; i sanjale su da je drvo
besmrtno. Ali u ranu zoru poletele su te{kim krilima i pod slabom svetlo{}u
sutona ugleda{e sa visine drvo kao neku sablasnu utvaru, crnu i usahlu: drvo je
u toku no}i umrlo.

—

Bajka

Bio jednom jedan princ, tamo daleko u bajkovitoj zemlji. Po{to je bio samo
jedan sanjar, veoma je voleo da le`i na livadi pored zamka i da sanjare}i zuri u
plavo nebo. Jer na toj livadi cvetalo je cve}e ve}e i lep{e nego drugde.
A princ je sanjario o belim, belim zamcima sa visokim prozorima od ogledala i
svetle}im balkonima.

Ali desilo se da je stari kralj umro. I tako princ postade njegov naslednik. I
novi kralj staja{e ~esto na balkonima belih, belih zamkova sa visokim
prozorima od ogledala.
I sanjari{e o maloj livadi, gde cveta cve}e ve}e i lep{e nego drugde.

i
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Bio jedan bogat mu{karac, imao je mladu `enu koja mu je bila vrednija od
sveg njegovog imanja, a ono nije bilo malo. Ona nije bila vi{e tako mlada, a ni
on. Ali `iveli su zajedno kao dva goluba, on je imao dve zlatne ruke, to su bile
njene ruke, a ona je imala dobru glavu, to je bila njegova glava. ^esto mu je
govorila: “Ne mogu dobro da mislim, dragi moj ~ove~e, odmah sve ka`em. “
Ali on je imao o{tar um i zato je njegov posed bivao sve ve}i. Tako se jednog
dana desilo da mu je ruku dopao jedan du`nik, ~ije mu je imanje bilo potrebno,
a koji nije bio ni dobar ~ovek. Zato nije mnogo okoli{io i sve mu je zaplenio.
^ovek je trebalo jo{ jednu no} da prespava u svojoj ku}i u kojoj je sve svoje
godine tako pro`iveo da je sad morao da ode u tu|inu; slede}eg jutra trebalo je
sve da mu bude oduzeto.
Te no}i njegova `ena nije mogla da spava. Le`ala je pored svog mu`a i
razmi{ljala, a onda ustala. Ustala je i oti{la usred no}i kod suseda kome je njen
mu` hteo sve da zapleni. Mislila je da ne sme da povredi svog mu`a time {to bi s
njegovim znanjem pomogla susedu. A nije mogla da gleda ni kako ~ovek pati. I
~ovek je bio budan, pogodila je, sedeo je u svoja ~etiri zida i u`ivao je poslednje
sate. Kad ju je ugledao, upla{io se, ali ona je samo htela da mu brzo dâ svoj nakit.
Po{to joj je to dugo potrajalo ili zato {to je njen mu` u snu osetio da ona nije
pored njega, i on se probudio, ustao i {etao po ku}i, dozivao ju je, zabrinuo se i
iza{ao na ulicu. Ugledao je svetlo u ku}i svog suseda i oti{ao da vidi da ne
zakopava ne{to {to mu vi{e ne pripada i pri tom je, pogledav{i kroz prozor,
ugledao svoju `enu kod suseda usred no}i. Nije je ~uo, a nije video ni kutijicu
u njenoj ruci. Zato mu je krv udarila u glavu i posumnjao je u svoju `enu.
Istovremeno je uhvatio no` u svom d`epu i pomislio kako bi oboje mogao da
ubije. Onda je ~uo svoju `enu kako govori: “Samo uzmi, ne}u da moj mu`
po~ini takav greh, ali ne bih htela ni da ga povredim poma`u}i tebi, jer ti si lo{
~ovek.” Oti{la je ka vratima, a mu` je morao navrat-nanos da se sakrije, po{to
je brzo iza{la i otr~ala u njihovu ku}u.
Nemo je i{ao iza nje, a u ku}i joj je rekao da nije mogao da spava i da je oti{ao
u polje zato {to ga je pritiskala savest {to je svom kom{iji hteo da uzme ku}u.
Onda mu `ena pade na grudi i zaplaka od tolike radosti. Ali kad su ponovo
zajedno legli, tek tad ga je pritisla savest i osetio je veliki stid, jer je dvaput bio
suvi{e nizak, jednom jer joj nije verovao, i drugi put, jer ju je slagao. Njegov
stid je bio toliki da je sebe ubedio da je nije vi{e vredan; ponovo je ustao i
oti{ao u sobu i tamo dugo sedeo, kao i sused u svojoj ku}i preko puta. Ali
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njemu je bilo jo{ gore jer mu niko nije pomogao, ~ak je sam zatajio. Zato je
pred jutro, dok je jo{ bio mrak, oti{ao od svoje ku}e i odjurio sa vetrom bez
cilja.
Tr~ao je ceo dan a da ni{ta nije jeo, jednim drumom koji je vodio u prazan
kraj, a kad je drum prolazio kroz selâ, pravio bi lûk. Uve~e je stigao do jedne
crne reke, pored nje je na{ao razru{enu kolibu u kojoj nije bilo nikog i po{to su
uokolo po poljanama rasle korisne biljke; reka bila bogata ribom, ostao je tamo
tri godine i provodio vreme sakupljaju}i biljke i pecaju}i ribu. Ali onda se
osetio suvi{e usamljenim; to zna~i: zvuci reke su mu postali suvi{e glasni i
misli su se suvi{e umno`ile, to zna~i: one su kao ptice koje zaga|uju hranu.
Zato je oti{ao u jedan grad i onda bez cilja u mnoge gradove, i prosio je tamo i
kle~ao u crkvama.
Ali vremenom su ga misli nadja~ale i veoma su ga mu~ile. Po~eo je da pije i
da luta kao pseto koje je suvi{e r|avo za lanac. U tom su pro{le mnoge godine.
Jednom se, u vreme kad je ve} zaboravio svoje ime, desilo da je, ve} poluslep,
ponovo do{ao grad u kome je stanovao nekada, pre mnogo godina. Nije ga
prepoznao i nije dospeo dalje od predgra|a, tamo je le`ao u dvori{tu jedne
kr~me.
Jednog dana u vreme ru~ka do|e jedna `ena u dvori{te i po~e razgovar sa
kr~marem. Kad je prosjak ~uo glas, glas pro|e kroz njega i njegovo srce po~e br`e
da kuca kao nekome ko je gre{kom dospeo u salu gde ima lepe muzike, a on nema
pravo na nju. I mu{karac je video da je to njegova `ena i nije prozborio ni re~.
Samo je ispru`io ruku kad je pro{la pored njega. Ali `ena ga nije prepoznala jer
vi{e ni jednom crtom nije li~io na sebe, ~ak mu se nije videlo ni da je imao takvu
muku; takvo je postalo njegovo lice. @ena je htela da pro|e jer je bilo toliko
prosjaka, a ovaj je izgledao bestidan. Onda mu{karac otvori usta i uspe da izgovori
ne{to {to je zvu~alo kao: `eno!
@ena se savi, pogleda ga i kolena po~e{e da joj klecaju; veoma je pobledela. I
kad on ve} vi{e nije ~uo svoje srce, ~uo je nju kako ka`e: “Dragi moj mu`u,
kako si mogao da ostavi{ da tako dugo ~ekam dok nisam poru`nela, sedam
godina mi je pro{lo kao bol i skoro sam posumnjala u tebe.”

— Kristijan Kongiji

—

Krivac
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Prevela s francuskog Svetlana Stojanovi}

Policija je ovde ve} dva dana. Tra`e nestalu devojka. Pla{im ih se,
oduvek sam se pla{io qudi koji vam ne{to nare|uju. Ne ose}am se
krivim {to je devojka nestala.
Izi{ao sam iz {kole i po{ao da kupim hleb. Dva momka su se potukla
na ulici. Videli su me i pobegli mada im ja ni{ta ne bih rekao. I oni
se pla{e qudi.
Qudi!
Svi su do{li da poma`u policiji i radnicima koji su kopali blato.
Neki su se i ukqu~ili. Pitaju ih ne{to i oni budu sre}ni. Misle da }e
se pojaviti na televiziji ili u novinama. Da, i televizija je tu.
Nestanak devojke iz dobre ku}e razvija turizam. Mislim da je devojka
bila iz dobre ku}e.
Vole qudi da vide sebe na televiziji. Mnogi se i pla{e da svedo~e.
Ne}e nikome da pola`u ru~ane, gde su bili, {ta su radili i sli~ne
stvari. Policija uvek postavqa pitawa. ^ovek se oseti krivim. Mene
se ova stvar sa devojkom ne ti~e.
Moja ku}a gleda na jezero.
Oni momci su se tukli ni zbog ~ega. Kada ka`em ni zbog ~ega, mislim
zbog klikera ili tu`akawa u~iteqici. Dok su se tukli, jedan momak je
onom drugom momku pripretio da }e pozvati starijeg brata. Onaj drugi
momak mu je odgovorio da je wegov stariji brat silovao i, {to je jo{
crwe, ubio devojku. Zbog toga su se tukli. Ja sam nai{ao ba{ u tom
trenutku. Sve sam ~uo, ali sam smatrao da nije pametno da se osvr}em.
Nisam pomislio da bi i od mene mogli da se upla{e.
@ao mi je {to su me se upla{ili. Istinu govore}i, ba{ me je za~udilo
da se neko mo`e mene upla{iti. Naravno da znam onu basnu o zecu koji
se svakog pla{io i `abama koje su poskakale u vodu kada su ugledale
zeca. Trudim se, koliko je u mojoj mo}i, da ja nikog ne pla{im. Strah
me je od straha, to je istina. Razmi{qam o tome kako je bilo onoj
devojci kada su je...

Ali se ne ose}am krivim. Qudi jesu gledali u pravcu moje ku}e, samo ja
se ipak ne ose}am krivim, osim kada pomislim kako }e policija do}i
da me ispituje. Nemam ni{ta da izjavim o onoj devojci. Uostalom, ne
ose}am se krivim.
Dok sam prolazio pored one dvojice momaka koja su se tukla, jedan
momak je viknuo: “Nije je ubio moj brat, nego mutavi.”
Oni misle da sam ja mutav. Rekao je mutavi, a mislio je nenormalan,
malouman, kreten, ubica. Mali je budala! Ja se ne ose}am krivim.
Ranije sam voleo decu. Danas, ne znam. Momak je rekao da je devojku ubio
mutavi samo zato {to to wegovi roditeqi pri~aju. Kad ka`em
roditeqi, mislim odrasli qudi.

i
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Kada do|u da me ispituju, upla{i}u se.
Pita}e }e me: [ta ste radili? Ne, pita}e me: [ta si radio...? Krivcu
se uvek ka`e ti. I Arapinu. Ja nisam Arapin. Nisam ni krivac. Ali to
nema nikakvog zna~aja. Oni }e me ipak pitati: Za{to si to u~inio? Ja
ne}u re}i ni{ta. Smatra}e da sam mutav, po{to svi misle da sam

s v e t

Prekopavaju jezero.
Oduvek sam se pla{io kopawa po jezeru. Ko zna kakvo ~udovi{te mo`e
da se pojavi iz blata! Pomi{qam na spodobe iz mojih ko{mara. Ne bih
voleo da ih vidim na javi. [ta je ostalo od one devojke? [ta }e wima
ostati ako je prona|u? [ta }e izvaditi iz blata? Qudsko bi}e
sme`urano kao sun|er, ili utvaru. Ukleta devojka prokle}e sunce koje
ih greje. Qudi }e smatrati da devojka `eli osvetu. Po~e}e da se
pravdaju i tra`e krivca. Mislim, ubicu. [to se devojke ti~e, ja se ne
ose}am krivim.
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Ovde su ve} dva dana. Mada to ne ka`u, one budale misle da je mutavi
ubica. Znam, ose}am to. Kada odem po hleb, dobijam sve bajatiji i sa
mnom sve mawe razgovaraju. Mislim na one u pekari. Obi~no, ho}u da
ka`em pre nego {to je devojka nestala, pri~ali su sa mnom o ki{i koja
pada ili o tome kako je vreme lepo. Zavisno od klimatskih uslova. Ja
im ni{ta ne odgovorim. Sada ni oni meni vi{e ni{ta ne govore. Samo
dobijam sve bajatiji hleb.
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U stvari, ja ne ka`em ni{ta. Nikada. Zbog toga svi misle da sam mutav.
Nemam {ta da ka`em, pogotovo ne o onoj devojci. Kada do|u da me
ispituju ni{ta im ne}u re}i, iako ih se pla{im, jer gde je policije tu
je i zlo~in.

mutav. Ili }e primetiti da nisam mutav, pa }e re}i da sam folirant.
Odve{}e me u drugi grad. I drugi qudi }e misliti da sam kriv, a kada
misle da si kriv, kriv si.
Oni iz pekare }e pri~ati da sam divqak, da srca nemam. Zato {to je
jednom davno ostao samo jedan hleb, a bilo je jo{ dve mu{terije. Ja sam
stigao pre onog drugog! Pekar mi je rukama pokazivao da treba da ga
podelimo. A {to bismo ga delili? Ako delimo hleb, {to ne podelimo i
vino. Slegao sam ramenima i oti{ao. Pekar nije pravio pitawe kada ja
stignem posledwi, a ostane samo jedan hleb. Takvih situacija je bilo
jo{. Bilo ih je koliko ho}e{. Mislim situacija, ne hlebova.
Niko nije video devojku. Pro{la je gradom i nestala.

“Mutavi je ubio devojku. Uneo joj se u lice, upla{io je, silovao je, odrao
i bacio u jezero. Zbog toga je policija tra`i u blizini wegove ku}e.”
Sve mane ovog sveta meni stavqaju na du{u. Wima se to ~ini prirodno
zato {to sam mutav. Ne odobravaju moje pona{awe. To se vidi i po
bajatom hlebu i po tome {to mi `ena iz po{te vi{e ne isporu~uje
po{tu.
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U stvari, `ena koja radi na po{ti je videla devojku. Ta~nije, ona tvrdi
da je videla devojku. @ena iz po{te uvek sve vidi i sve ~uje. Ne
dozvoqava vam da mrdnete dok vam ne ispri~a sve {to je videla i ~ula.
Zaja{e vam na grba~u i rasprede pri~u. Ne pu{ta kada zagrize. Ja ne
mogu dugo da stojim, imam galopiraju}u paralizu. Galopira paraliza,
ne ja. Slu{am je neko vreme, a onda joj rukama poka`em da moram da
idem. Nekoliko puta mi je ~ak rekla: “A vi, vi ba{ niste pri~qivi.”
Mo`da se uvredila.

Odavno mi nije isporu~ila po{tu. Dodu{e, vi{e je i ne primam. Ali
ima raznih na~ina na koji se po{ta mo`e neisporu~iti.
Ranije sam bio pretpla}en na sve mogu}e ~asopise. ^ak sam sebi pisao
pisma i odlazio na po{tu da ih podignem. To mi do|e kao mala {etwa.
Za moju paralizu {etwa je preporu~qiva, a i ~itawe. Me|utim,
upla{io sam se da mi ne prepoznaju rukopis ili da mi ne ~itaju pisma
pa sam prestao. Ni pretplatu vi{e ne pla}am. Qudi pri~aju da sam
ostao bez novca, da zbog toga vi{e ne primam ~asopise. Pri~aju makar
{ta. Neko vreme sam odlazio kod `ene iz po{te i kada sam prestao da
primam po{tu, samo da wima pomrsim konce. Tada je `ena po~ela da mi
neisporu~uje pisma. Me|utim, od kada je ona devojka nestala, `ena mi
neisporu~uje pisma na druga~iji na~in. ^ak i kada ne odem do po{te,
znam da mi ne misli dobro i da me ne ~eka. Mo`da je primetila da moja
pisma nisu prava. Mo`da ih je i ~itala. Ako ih je ~itala, to bi moglo

biti opasno. Ipak su to bila anonimna pisma. Ja sam sebi slao
anonimna pisma.
Oduvek sam se pla{io anonimnih pisama. Upravo zato sam `eleo da
vidim kako }e delovati na mene. Redovno sam ih sebi pisao. Da mi ne
bi prepoznali rukopis, sekao sam re~i iz novina i ~asopisa koje sam u
to vreme primao. Mnogo sam se toga pla{io. Mada se u mojim pismima
zlo~in ne pomiwe.
Kada oni ovo saznaju, do}i }e mi u ku}u. Ne mislim samo na policiju.
Ako do|u, a do}i }e, re}i }u im da sam mutav. Ne}e mi verovati. Bi}u
uporan. Ne volim uporne qude. Uporno se postavqaju jedino pitawa. A
ja pogotovo ne volim pitawa. Ta~nije, mrzim ih. Ni{ta im ne}u re}i.

s v e t

Imaju i nekakvu ma{inu, nekakav bager kojim prevr}u po muqu. Ostali
posmatraju kako oni to rade. Sada ih vi{e zanima onaj bager nego
devojka. Ja se ne ose}am krivim. Ali od kopawa po muqu se razbolim.
Kada se okrenem u krevetu, ~ar{avi zasmrde od mojih ko{mara. Ne
volim smrad.
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Qudi su stra{ni isto koliko i anonimna pisma. Prolaze i gledaju vas.
Ili vas ne gledaju. ^esto i ne prolaze. Vi prolazite i gledate ih. Ili
ih ne gledate. Oni gledaju kako vi prolazite. Nekada i ne gledaju. U
svakom slu~aju, to je nekakav proces, a svaki proces se zavr{i
presudom. Qudi vas procewuju. Posle vam daju sve bajatiji hleb, a
policija do|e da vas ispituje o devojci. Me|utim, ja se ne ose}am
krivim kada je o devojci re~.

k n j i ` e v n o s t i
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^udno je to kako volim da posmatram stvari kojih se pla{im. Zbog toga
sam i pisao sebi ona anonimna pisma. Drhtao sam od straha dok sam ih
~itao. [to sam dobijao vi{e pisama, vi{e sam...
Kada ih pro~itam, ja ih spalim. Papir se uvija dok gori kao da ga
boli, a ja u`ivam {to papir boli. Boli i mene. Govorio sam sebi:
La`u u pismima, nisam ja kriv za ono za {ta me optu`uju. Ipak sam se
pla{io. Pla{im se i kada sre}em qude.
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Ona dva momka se nisu tukla sa namerom da jedan drugog povrede. A i
upla{ili su se od mene. Nisam `eleo da ih upla{im. @eleo sam jedino
da se {to pre vratim ku}i, gledam u jezero, odmorim se od {etwe,
grickam bajati hleb i posmatram policiju koja je tu ve} dva dana i
kopa po dnu. Bojim se da }e ne{to prona}i. Mada bi mi to olak{alo
situaciju jer bi tada sigurno do{li i kod mene. Odnosno, mo`da bi
do{li. Ali ja im ni{ta ne}u re}i, ~ak ni to da se ne ose}am krivim
zbog devojke.

Prevrtawe po muqu isto smrdi! Sa blatom se nije igrati! Vide}e oni
{ta }e izvu}i. Smrad jezera dopire do moje ku}e.
Policija }e do}i i re}i: Kod tebe ne{to smrdi! Devojka je mirisala na
sapun. Ho}u da ka`em, pretpostavqam da je mirisala na sapun. Ja se
vi{e ne kupam. Jezero je postalo suvi{e prqavo.
Mo`da }e me i kamenovati. To se ve} doga|alo. Dok sam primao one
~asopise, mogao sam sva{ta da pro~itam, bilo je raznih reporta`a:
“Kolektivno ludilo!” ili “Selo se sveti ve{tici.” I sli~ne stvari.
Wega su stvarno razapeli na krst.
^esto razmi{qam o malom Isusu.
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On vam je bio veliki gwavator. Me{ao se u tu|a posla, obja{wavao
qudima kako nisu u pravu. Ja se ne me{am u `ivot drugih qudi. A isti
ti drugi qudi }e ipak do}i da me pitaju: [ta si radio tada i tada?
Navedi ta~an razlog zbog kojeg buqi{ u jezero? Da li se ponekad
isprqa{? Koliko je dva puta dva? Ja qude nikada ni{ta ne pitam.
]utim. Zato me optu`uju da sam mutav. Nikada ih ni{ta ne pitam i
ni{ta od wih ne tra`im. Pla{im se da mi ne odgovore: A vi?
Me|utim, mali Isus jeste bio kriv. Do{ao je da qudima soli pamet. Ja
ne znam ni{ta. Ba{ ni{ta. Ni{ta ne}u ni re}i.
Mo`da }e me na kraju i razapeti na krst. On bi onim momcima koji su
se tukli rekao: Volite jedan drugog. Ja nisam rekao ni{ta. Oni su se
upla{ili. Qudima u pekari on bi rekao: Dajte hleb! Da li se pekare
uop{te ti~e wegovo dajte hleb?
Kada je on ro|en dosta dece je pomrlo. Mislim da ih zovu sveta
nevina{ca. Mo`da oni i jesu bili nevini, samo, gde ima nevinih, ima
i krivih. Ili, makar jedan krivac. On. On je bio kriv. Kada se rodio,
da bi wega za{titili, dopustili su da drugu decu pokoqu. Uostalom,
{ta se to mene ti~e. Ja se zbog one devojke ne ose}am krivim.
I devojka je kriva. Ho}u da ka`em, kriva je zbog toga {to je nestala i
to ba{ ovde, pored moje ku}e. U jezeru. Kako joj je uop{te palo na pamet
da do|e i poremeti ne~iji `ivot!
Svi }e mi re}i: S obzirom da stanuje{ tako blizu jezera, sigurno si
ne{to ~uo u no}i izme|u trinaestog i dvanaestog. Zatim }e me pitati:
[ta ti uop{te radi{ po ~itav dan? Pita}e me i: Dok masturbira{, da
li misli{ na Majkla Branta, ili na svoju majku, ili na devu Mariju?
Od ~ega je ova fleka?
Hte}e da znaju kako provodim vreme i ~ega se jo{ se}am od svega {to
sam zaboravio u vezi sa blatom. Sve }e to hteti da znaju. Ima dana kada
nije lako `iveti me|u qudima. Pogotovo kada je ~ovek sâm. Kada je sâm
i kada gleda u jezero.

Nikada se nisam tukao posle {kole. Pla{io sam se da me ne zaboli. I
danas se pla{im. Dok sam bio sasvim mali, pla{io sam se da }e me
boleti. Kada sam malo porastao, bolelo me je {to se pla{im. Danas se
i pla{im i boli me.
Branili su mi da se tu~em. Zato {to se to ne dopada malom Isusu, a i
da se ne isprqam. U stvari zbog prqawa. Ose}ao sam se usamqen i glup
zbog toga {to se ne tu~em. Osim toga, ve} sam imao paralizu.
Siguran sam da }e svi do}i da me ispituju. I oni iz pekare, i bra}a
Debili, i `ena iz po{te. I ostali qudi. Pita}e me: Kako to da jede{
sve bajatiji hleb, a ne buni{ se? Za{to vi{e ne pi{e{ anonimna pisma?
Za{to si pisao anonimna pisma jedino samom sebi? Zar nas toliko
prezire{ da ni anonimno pismo ne mo`e{ da nam po{aqe{? Ima{ li
Edipov kompleks? Jesi li platio stanarinu? Koliko je sati? Kako si?
Veruje{ li u Boga? Da li je devojka mnogo patila? [ta si radio 14.
jula 1789? Koliko puta si ono radio u maramicu? [ta zna{ o qubavnim
jadima? Kopa}e po meni kao {to kopaju po onom jezeru. Sve }e preturiti.
Kamenova}e me. Re}i }e: ^im se pla{i, kriv je.
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Kristijan Kongiji (Christian Congiu, 1954. Agadir, u Maroku), “od
francuskih roditeqa na tu|oj zemqi”, kako je sam napisao u svojoj
biografiji. Objavio je kwige: Be`awe od sre}e, Teo, ubica ma~aka,
Posledwi Minotaur, Vi me poznajete? La` veli~ine opasnosti.
Neki wegovi rukopisi, potpisani razli~itim pseudonima, kru`e
me|u izdava~ima. On, tako ka`e, ne bi da ih uznemirava dok le`e
po fiokama. Osnovao je izdava~ku ku}u Hors Commerce u okviru
koje objavquje ediciju Hors Noir.
S. S.
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Do}i }e oni uskoro da me razapnu na krst. Za mene }e to biti spas.
Nikada vi{e ni za {ta ne}u biti kriv. Nikada vi{e.
Samo neka do|u, neka do|u ve} jednom! Mislim, qudi.

k n j i ` e v n o s t i
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Ho}e li zakucati pravo na moja vrata? Ho}e li me izvu}i iz ku}e? Ho}e
li me ~upati za kosu? Ho}e li mi iskopati o~i? Ho}e li mi zapaliti
ku}u? Ho}e li me udaviti u jezeru?
Ho}e li ona dva momka posle toga prestati da se tuku na ulici?
Mislim, nakon {to me budu kamenovali. Ho}e li svet biti spasen kada
mene razapnu na krst? Ho}e li jedni druge vi{e voleti kada mene budu
`rtvovali? Ho}u li ja wih zavoleti? Ho}e li me qudi zaboraviti?
Ho}e li je prona}i? Ja se ne ose}am krivim, mislim zbog devojke.
Ho}u li se upla{iti? Ho}u li se i daqe pla{iti? Ho}e li do}i?

p r e v o | e n j a

[to se devojke ti~e, ja se ne ose}am krivim.

— Oktav Mirbo

—

[trajk glasa~â
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Neizmerno sam za~u|en – {tavi{e, ako smem da ka`em, prenera`en –
~injenicom da danas, kada ovo pi{em, dakle u nau~no doba i posle bezbroj
iskustava, posle toliko svakodnevnih skandala, u na{oj dragoj Francuskoj (kako
imaju obi~aj da ka`u ~lanovi Bud`etske komisije) jo{ ima glasa~a, ili postoji
makar jedan jedini glasa~, to nerazumno, nestvarno, neverovatno `ivin~e
spremno da svoje poslove, snove i u`ivanja poremeti izlaskom na izbore i
glasanjem za nekoga ili za ne{to. Kad bolje razmislim, pred ovom
zapanjuju}om pojavom nemo}na su i najtananija filozofska u~enja, zbunjene
ostaju i najumnije glave. Gde je neki novi Balzak da nam ponudi fiziologiju
savremenog glasa~a? Ili novi [arko, da objasni anatomiju i mentalitet tog
neizle~ivog ludaka? ^ekamo ih.
Razumem da varalica uvek na|e akcionare, cenzura svoje pobornike, muzika
poklonike, dnevni list pretplatnike... sve razumem. Ali da neki odbornik, ili
skup{tinski poslanik, ili predsednik republike, ili bilo ko od svih tih ~udnih
lakrdija{a `eljnih izborne funkcije, ma kakve, na|e glasa~a, dakle bi}e od krvi i
mesa, nepojamnog stradalnika koji }e od svojih usta hleb odvajati da bi njega
hranio, na svojoj ode}i {tedeti da bi njega obla~io, znoj vlastiti prosipati da bi
njegovo salo gojio, sopstveni te{ko zara|en novac tro{iti da bi njega bogatio, a
s jedinim izgledom da u nadoknadu za takvu izda{nost dobije udarac palicom
po glavi, ili {ut u zadnjicu, ako ne i metak u grudi – e, pa, to stvarno
prevazilazi i najcrnje slutnje koje sam dosad imao o ljudskoj gluposti uop{te i
francuskoj posebno: miloj nam, neprolaznoj, domovinskoj gluposti, o,
rodoljupci dragi!
Razume se, govorim o dobro obave{tenom glasa~u koji glasa iz ube|enja,
glasa~u teoreti~aru, gre{niku koji umi{lja da je glasanje ~in gra|anske slobode i
– u svojoj zadivljuju}oj i zbunjuju}oj ludosti – veruje kako time ispoljava
neprikosnovenu volju, kako izra`ava mi{ljenja i stavove, name}e politi~ke
programe, iznosi socijalne zahteve. Ne govorim, dakle, o prevejanom glasa~u
“koji zna {ta je posredi” i sprda se s time, o glasa~u koji “rezultate svoje
svemo}i” vidi kao puko teranje {ege i kao priliku da se osladi monarhisti~kom
zakuskom ili nalije republikanskim vinom. Kod takvoga se neprikosnovena
volja ogleda jedino u tome da lo~e i ban~i na ra~un op{teg prava glasa. I jeste u
pravu, jer samo to mu je va`no, za ostalo ga nije briga. Taj zna {ta radi. Ali ovi
drugi?
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Ah, drugi! Oni ozbiljni, strogi, pripadnici neprikosnovenog naroda, obuzeti
zanosom kada vide sopstveni lik i pomisle: “Ja sam glasa~! Sa mnom se mora
ra~unati, bez mene se ne mo`e. Na meni po~iva savremeno dru{tvo. Mojom se
voljom donose zakoni obavezuju}i za milione ljudi...” Kako to da ovaj soj
uop{te jo{ opstaje? Kako to da se takvi nisu obeshrabrili i odavno postideli
svoga dela, koliko god bili tvrdoglavi, oholi, uporni u svom zastranjivanju?
Kako to da se igde, makar u dalekim primorskim pustarama ili nedostupnim
planinskim gudurama, mo`e na}i neko tako tupav, tako nerazuman, tako slep
za ono {to se jasno vidi i tako gluv za ono {to se glasno govori da ipak izi|e na
izbore – a pri tom ga nisu naterali, potkupili ni napili?
Kakvom to ~udnovatom ose}anju, kakvom tajanstvenom nagonu podle`e taj
misle}i dvono`ac, navodno obdaren vlastitom voljom, koji ponosan na svoje
glasa~ko pravo, uveren da ispunjava gra|ansku du`nost, odlazi da u nekakvu
glasa~ku kutiju ubaci nekakav glasa~ki listi} sa imenom koje je, ionako,
neva`no? – [ta li u tom trenutku misli, ~ime li u dnu du{e opravdava, ili samo
obja{njava, taj svoj nastrani postupak? ^emu li se nada? Jer, da bi svojevoljno
sebi odredio gramzive gospodare koji }e ga pelje{iti dok ga sasvim ne ogule i
ne dokraj~e, on sigurno misli i o~ekuje ne{to izvanredno, {to mi i ne slutimo.
Sigurno su u njegovoj glavi neki sna`ni mo`dani poreme}aji doveli do toga da
se ideja o poslaniku poklapa sa idejama nauke, pravde, po`rtvovanosti,
vredno}e i po{tenja; sigurno ve} sama imena ovih ili onih poslanika... u njemu
izazivaju posebnu ~aroliju, pa mu se u likovima nekih od njih privi|aju
blistava, cvetna, ve} ovaplo}ena obe}anja budu}e sre}e i nastupaju}eg
olak{anja. I ba{ je u ovome sav u`as. Jer, to zna~i da ni iz ~ega nije izvukao
pouku: ni iz sme{nih, nakaradnih lakrdija, ni iz jezivih, opakih nesre}a.
Svet ve} traje tolika stole}a, dru{tva se grade, razgra|uju i ni`u, sva sli~na
me|u sobom, a samo jedna ~injenica nepromenljivo vlada ~itavom istorijom:
krupni sebe {tite, sitni se satiru. On, me|utim, i dalje ne shvata kako je jedini
razlog njegovog postojanja u istoriji taj {to pla}a za bezbroj stvari u kojima
nikad ne}e u`ivati, {to gine za politi~ke kombinacije koje ga se nimalo ne
ti~u.
[ta mu je va`no ho}e li mu novac i `ivot uzeti Marko ili Janko, po{to }e
svakako morati da se odrekne jednog i preda se drugom? Bogami, nije tako!
On prema vlastitim naklonostima bira me|u svojim lopovima i svojim
d`elatima: glasa za najpohlepnije i najkrvolo~nije. Glasao je ju~e, glasa}e
sutra, glasa uvek. Ovce odlaze na klanicu u ti{ini, bez ikakvih o~ekivanja. Bar
ne glasaju za kasapina koji }e ih zatu}i, ni za bogata{a koji }e ih oguliti i
pojesti. Budalastiji od svakog `ivin~eta, ve}i ovan od svake ovce, glasa~ sam
imenuje svoga kasapina, sam bira svoga bogata{a. Pa, zaboga, dizao je
revolucije da bi osvojio to pravo!
Dobri moj glasa~u, neopisani tikvane, ubogi stvore, kad se samo ne bi unosio u
te otrcane budala{tine koje ti svako jutro prosipaju petpara~ke novine svih
boja, pla}ene da te zavedu; kad bi samo prestao da veruje{ ispraznim
laskanjima kojima podilaze tvojoj sujeti i tvojoj kukavnoj, dronjavoj
neprikosnovenosti; kad ne bi gubio vreme, kao ve~iti besposli~ar, na

A. J.
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Oktav Mirbo (1848–1917), francuski novinar, likovni kriti~ar, pamfletist,
romansijer (Dnevnik jedne sobarice, 1900) i pisac pozori{nih komada
(Biznis je biznis, 1904), zastupnik avangardnih umetni~kih i politi~kih
shvatanja, tek danas dobija zaslu`eno mesto u istoriji evropske
knji`evnosti, politike i kulture. Zbog razaranja klasi~ne forme i
sistemati~nog ukazivanja na razliku izme|u fikcije i stvarnosti, posebno u
poslednjim romanima koje je napisao, kao i zbog doslednog denunciranja
hipokrizije gra|anskog sistema vrednosti i kapitalisti~kog poretka u svojim
pozori{nim komadima, smatra se prete~om Brehta, Joneska, Harolda
Pintera. Ovde nudimo prevod ~uvenog Mirboovog programskog teksta
“[trajk glasa~”â, koji je bio neka vrsta njegovog politi~kog manifesta.
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upoznavanje s politi~kim programima i njihovim te{kim la`ima i obmanama...
Kad bi ponekad umesto svega toga, kod ku}e na toplom, ~itao [openhauera i
Maksa Nordoa, filozofe koji imaju {ta da ti ka`u o gospodarima i o tebi
samom, mo`da bi stekao neka zapanjuju}a i korisna znanja. Mo`da posle takve
lektire ne bi `urio da navu~e{ ozbiljan izraz lica i prazni~no ruho, bodro
hitaju}i ka ubila~kim glasa~kim kutijama, po{to bi znao da koje god ime
zaokru`i{, unapred odre|uje{ svoga smrtnog neprijatelja. Ti filozofi,
poznavaoci ljudskog roda, rekli bi ti da je politika gnusna la` u kojoj je sve
suprotno zdravom razumu, pravdi i pravu; rekli bi ti da nema{ {ta u njoj da
tra`i{ ti, koji si ve} platio svoj ceh u registru ljudskih sudbina.
A posle, ako ba{ `udi{, sanjaj do mile volje o sjajnim i mirisnim rajevima, o
neostvarivom bratstvu, o umi{ljenoj sre}i. Dobro je sanjati: to smiruje patnju.
Ali nikada ne me{aj ma{tu i snove s ljudskom rabotom; jer, tamo gde je ~ovek
– tu su bol, mr`nja i ubistva. Naro~ito imaj na umu da je onaj ko tra`i izbore,
ve} samim tim, ne~astan ~ovek: u zamenu za polo`aj i bogatstvo koje mu
obezbe|uje{, on obe}ava gomilu ~udesa koje ti ne}e dati i koje, uostalom, nije
ni kadar da ti pru`i. ^ovek koga uzdi`e{ ne oli~ava ni tvoje siroma{tvo, ni
tvoje te`nje, ni i{ta tvoje; on je samo predstavnik vlastitih interesa i strasti,
sasvim suprotnih tvojima. I nemoj zami{ljati, u `elji da se ute{i{ i razgori{ nade
koje bi brzo ugasle, kako je tu`ni izborni spektakl kojem danas prisustvuje{
tipi~an za ovo doba i poredak, pa }e jednom biti druk~ije. Sva doba i svi re`imi
su isti, a to zna~i – bezvredni. Vrati se zato ku}i, dobri ~ove~e, i bojkotuj
izbore. Jem~im ti da ni{ta ne mo`e{ izgubiti, a nakratko }e{ se ~ak zabaviti. Sa
svoga praga, po{to si zamandalio kapiju svima koji od tebe ho}e da iskam~e
neki politi~ki }ar, posmatraj tu gungulu, dreku i viku, spokojno pu}kaju}i.
A ako na nekom neznanom mestu postoji ~astan ~ovek, kadar da upravlja
zemljom rade}i u tvom interesu jer mu je stvarno stalo do tebe, nemoj za njim
`aliti. Takav bi bio odve} dostojanstven da pristane na bla}enje u
me|upartijskim borbama, previ{e gord da uzme od tebe mandat koji daje{
samo bezo~nim drznicima, spremnim da vre|aju i la`u.
Zato sam ti rekao, dobri ~ove~e: vrati se ku}i i {trajkuj.

— Ketrin Mensfild

—

Idealna porodica
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Te ve~eri, dok je gurao dvokrilna vrata i silazio niz tri {iroka
stepenika na plo~nik, stari g. Niv se prvi put u `ivotu osetio suvi{e
starim za prole}e. Prole}e je bilo tu – toplo, `udno, nemirno – ~ekalo
ga je na zlatastoj svetlosti, spremno da mu pred svima pritr~i, dune mu
u sedu bradu, blago ga povu~e za ruku. A on nije mogao da se sretne s
wim, ne, nije; nije mogao da se jo{ jednom isprsi i krene krupnim
koracima, samouvereno kao mlad ~ovek. Bio je umoran i, mada je pozno
sunce jo{ uvek sijalo, bilo mu je za~udo hladno i ose}ao je utrnulost u
celom telu. Odjednom nije imao snage, nije imao srca da i daqe podnosi
tu razdraganost i `ivahno kretawe; prole}e ga je zbuwivalo. @eleo je
da stane mirno, da ga otera {tapom, da ka`e: “Gubi se!” Odjednom mu je
bilo stra{no naporno da na uobi~ajen na~in – dodirom {tapa po
{irokom obodu {e{ira – pozdravqa sve te qude koje je znao, prijateqe,
poznanike, prodavce, po{tare, voza~e. Ali da baci veseo pogled koji je
i{ao uz taj gest, da qubazno `mirne kao da ka`e “niko mi nije ravan” –
to stari g. Niv nikako nije mogao da izvede. Trupkao je ulicom
podi`u}i kolena visoko kao da kora~a kroz vazduh koji je nekako
postao te`ak i gust poput vode. A qudi su prolazili pored wega
`ure}i ku}i, tramvaji su kloparali, teretna kola tandrkala, veliki
otvoreni fijakeri jurili su s onom nehajnom, drskom ravnodu{no{}u s
kojom se sre}emo samo u snovima...
Dan je u kancelariji protekao kao i svaki drugi. Nije se desilo ni{ta
posebno. Harold se vratio s ru~ka tek kad je bilo skoro ~etiri sata.
Gde je bio? [ta je radio? Nije mu na pamet padalo da ka`e ocu. Kad je
Harold le`erno u{etao, u punom sjaju kao i uvek, opu{ten, vedar, s
onim malim poluosmehom koji su `ene smatrale neodoqivim, g. Niv se
zadesio u hodniku gde se pozdravqao s jednim posetiocem.
Ah, Harold je bio suvi{e lep, preterano lep; sve vreme je u tome bio
problem. Nijedan mu{karac nema pravo na takve o~i, takve trepavice i
takve usne; to je bilo neprirodno. A nije nikakvo preterivawe re}i da
su wegova majka, sestre i slu`in~ad napravili od wega mladog boga;
obo`avali su Harolda, sve su mu opra{tali; a wemu je opra{tawe i te
kako bilo potrebno jo{ od trinaeste godine kad je ukrao maj~in
nov~anik, uzeo novac i sakrio nov~anik u kuvari~inu sobu. Stari g.
Niv qutito je udario {tapom o ivicu plo~nika. Ali Harolda nije
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razmazila samo porodica, razmi{qao je, svi su ga razmazili; bilo je
dovoqno da nekog pogleda i osmehne mu se pa da taj padne na kolena.
Zato se mo`da ne treba ~uditi {to je o~ekivao da }e se ta tradicija
nastaviti i na poslu. Hm, hm! Ali nije moglo tako. Nijedan posao – pa
~ak ni kad je posredi uspe{an, stabilan, veoma isplativ koncern – ne
trpi neozbiqnost. ^ovek mora u to da ulo`i celo svoje srce i du{u,
ina~e }e sve oti}i do |avola...
A pri tom ga [arlot i devojke stalno nagovaraju da sve preda Haroldu,
da se penzioni{e i malo u`iva. Da u`iva! Stari g. Niv je naglo zastao
ispod starih palmi ispred vladinih zgrada. Da u`iva! Ve~erwi vetar
je zawihao tamno li{}e i ono je po~elo tiho i `ivahno da }u}ori. Da
sedi kod ku}e, vrti pal~eve, sve vreme svestan kako wegovo `ivotno
delo klizi, curi, nestaje kroz Haroldove fine prste dok se Harold
sme{ka...
“Za{to si tako nerazuman, o~e? Nema nikakve potrebe da ide{ u
kancelariju. Posti`e{ samo to da nam je svima neprijatno kad qudi
stalno govore kako izgleda{ umorno. Evo, imamo ovu ogromnu ku}u i
ba{tu. Sigurno bi ti pri~iwavalo zadovoqstvo kad bi... kad bi, za
promenu, po~eo da koristi{ sve wihove prednosti. Ili bi mogao da se
bavi{ nekim hobijem.”
A mala Lola bi dubokomisleno zapevu{ila: “Svi mu{karci treba da
imaju hobije. @ivot postaje nepodno{qiv ako ih nemaju.”
Lepo, bogami! Nije mogao da se uzdr`i da se sumorno ne osmehne dok se
s mukom peo uz brdo koje je vodilo do Avenije Harkort. Ba{ bi voleo da
zna gde bi Lola i wene sestre i [arlot bile da se on bavio hobijima.
Hobiji nisu mogli da plate ku}u u gradu, letwikovac na moru, kowe,
golf, gramofon u muzi~koj sobi koji je platio {ezdeset gvineja da bi
one igrale. Nije da im on prebacuje zbog tih stvari. Ne, one su pametne,
zgodne devojke, a [arlot je divna `ena; normalno je da budu u toku s
onim {to je moderno. Uostalom, nijedna druga ku}a u gradu nije bila
tako popularna kao wihova; nijedna druga porodica nije primala
tolike goste. I koliko je samo puta, dok je preko stola u sobi za
pu{ewe dodavao nekome kutiju s cigarama, stari g. Niv slu{ao kako mu
hvale `enu, devojke, pa ~ak i wega samog.
“Vi ste idealna porodica, gospodine, idealna porodica. Kao iz romana
ili pozori{ne predstave.”
“Nije lo{e, mom~e”, odgovorio bi stari g. Niv. “Probaj jednu od ovih;
mislim da }e ti se dopasti. Mo`da `eli{ da pu{i{ u vrtu, ~ini mi se
da su devojke napoqu.”
Pri~alo se da se devojke zato nisu ni udale. Mogle su da se udaju za koga
god ho}e. Ali suvi{e su se dobro provodile kod ku}e. Bile su sre}ne
zajedno, devojke i [arlot. Hm, hm! Lepo, bogami! Mo`da...
Ve} je prepe{a~io celu otmenu Aveniju Harkort; stigao je do ugla ku}e,
wihove ku}e. Kapija za ko~ije bila je otvorena; na prilazu su se videli

p r e v o | e n j a
i
k n j i ` e v n o s t i
s v e t
123

sve`i tragovi to~kova. A onda je ispred wega iskrsla velika bela ku}a,
sa {irom otvorenim prozorima, providnim zavesama koje su lepr{ale
sa spoqwe strane i }upovima s plavim zumbulima na {irokim
simsovima. Na drugoj strani stajali{ta za ko~ije po~ele su da se
rascvetavaju wihove hortenzije – ~uvene u gradu; rozikaste i plavkaste
gomile cvetova le`ale su kao svetlost me|u {irokim li{}em. I starom
g. Nivu nekako se ~inilo da ku}a i cve}e, pa ~ak i sve`i tragovi na
pristupu govore: “Ovde ima mladog `ivota. Ovde ima devojaka...”
Predsobqe je, kao i uvek, bilo zakr~eno ogrta~ima, suncobranima,
rukavicama nare|anim na hrastovim sanducima. Iz muzi~ke sobe ~uo se
zvuk klavira, brz, glasan i nestrpqiv. Kroz od{krinuta vrata salona
dopirali su glasovi.
“A je li bilo sladoleda?” za~ula se [arlot. A zatim {kripa wene
stolice za quqane.
“Sladoleda!” uzviknula je Etel. “Draga majko, takav sladoled nikad
nisi videla. Samo dve vrste. A jedan je bio obi~an kupovni sladoled od
jagoda u natopqenom pakovawu.”
“Sve su svemu, hrana je bila u`asna” oglasila se Marion.
“Ipak, rano je za sladoled” rekla je [arlot popustqivo.
“Ali za{to, kad ga ve} imaju...” po~ela je Etel.
“Oh, potpuno si u pravu, draga”, promrmqala je [arlot.
Vrata muzi~ke sobe naglo su se otvorila i iz wih je izletela Lola.
Ustuknula je i skoro vrisnula kad je ugledala starog g. Niva.
“Oh, bo`e dragi! Kako si me upla{io, o~e! Sad si stigao? Za{to nema
^arlsa da ti pomogne oko kaputa?”
Obrazi su joj bili zajapureni od svirawa, o~i su joj blistale, a kosa joj
je padala preko ~ela; disala je kao da je, sva upla{ena, dotr~ala iz
mraka. Stari g. Niv je zurio u svoju najmla|u }erku; ~inilo mu se da je
nikad dotad nije video. Zna~i to je Lola? Ali ona kao da je zaboravila
na oca; nije on bio taj koga je ~ekala. Stavila je vrh svoje izgu`vane
maramice u usta i qutito ga cimala. Zazvonio je telefon. A-ah! Lolin
uzvik zazvu~ao je kao jecaj i ona je projurila pored oca. Vrata sobe s
telefonom su se zalupila i istog trenutka oglasila se [arlot: “Jesi
li to ti, o~e?”
“Opet si umoran”, rekla je [arlot prekorno i zaustavila stolicu za
quqawe da bi mu ponudila svoj topli obraz nalik {qivi. Plavokosa
Etel kqucnula mu je bradu; Marionine usne o~e{ale su mu se o uvo.
“Do{ao si pe{ice, o~e?” upitala je [arlot.
“Jesam, pe{a~io sam do ku}e”, rekao je stari g. Niv i utonuo u jednu od
ogromnih salonskih foteqa.
“Ali za{to nisi uzeo taksi?” upitala je Etel. “U ovo vreme ima stotine
taksija.”
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“Draga moja Etel”, povikala je Marion, “ako otac vi{e voli da se
iscrpquje, stvarno ne znam za{to bismo se mi me{ale.”
“Deco, deco!” tobo`e ih je opomenula [arlot.
Ali Marion se nije dala omesti. “Ne, majko, ti si suvi{e popustqiva
prema ocu i to ne vaqa. Mora{ biti stro`a prema wemu. On je vrlo
neposlu{an.” Nasmejala se svojim prodornim, vedrim smehom i
potapkala kosu ispred ogledala. ^udno! Kad je bila mala, imala je tako
mek, neodlu~an glas; ~ak je i mucala, a vidi je sad, {to god ka`e –
makar i samo “molim te, dodaj mi pekmez, o~e” – to odzvawa kao da je na
pozornici.
“Da li je Harold oti{ao pre tebe iz kancelarije, dragi?” upitala je
[arlot i po~ela opet da se quqa.
“Nisam siguran”, odgovorio je stari g. Niv. “Nisam siguran. Posle
~etiri ga nisam video.”
“Rekao je...” po~ela je [arlot.
Ali u tom trenutku je Etel, koja je gr~evito pregledala listove
nekakvog ~asopisa, dotr~ala do majke i ~u~nula pored wene stolice.
“Evo, vidi{“, uzviknula je. “Na to mislim, mama. @uto s prelivima
srebrnog. Sla`e{ se?”
“Daj mi da vidim, du{o”, rekla je [arlot. Nespretno je posegla za
svojim nao~arima s korwa~inim okvirom i stavila ih, poravnala
stranicu svojim debequ{kastim malim prstima i napu}ila usne. “Ba{
slatko!” promrmqala je neodre|eno; pogledala je Etel preko nao~ara.
“Ali ne bih stavila {lep.”
“Ne bi stavila {lep!” zacvilela je Etel tragi~no. “Ali {lep je tu
najbitniji.”
“Pusti, majko, da ja odlu~im.” Marion je vragolasto istrgla ~asopis od
[arlot. “Sla`em se s majkom”, uzviknula je trijumfalno. “[lep
optere}uje stvar.”
Stari g. Niv, zaboravqen, utonuo u {iroko krilo svoje foteqe, ~uo ih
je kao kroz san. Nije bilo nikakve sumwe, iscrpqen je; ni{ta mu vi{e
nije jasno. Ve~eras su ~ak i [arlot i devojke bile vi{e nego {to mo`e
da podnese. Suvi{e su... suvi{e... Ali sve {to je wegov dremqivi mozak
mogao da smisli bilo je – suvi{e su naporne za wega. A negde iza svega
video je uvelog prastarog ~ove~uqka kako se pewe beskrajnim
stepenicama. Ko je on?
“Ne}u se presvla~iti ve~eras”, promrmqao je.
“[ta ka`e{, o~e?”
“A, {ta, {ta?” Stari g. Niv se prenuo iz dreme`a i zagledao u wih.
“Ne}u se presvla~iti ve~eras”, ponovio je.
“Ali, o~e, dolaze nam Lusil i Henri Davenport i gospo|a Tedija
Vokera.”
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“Bilo bi mnogo upadqivo.”
“Nije ti dobro, dragi?”
“Ti ne mora{ da se napre`e{. ^emu slu`i ^arls?”
“Ali ako nisi raspolo`en”, s oklevawem je rekla [arlot.
“Dobro! Dobro!” Stari g. Niv je ustao i po{ao da se pridru`i starom
~ove~uqku koji se popeo ba{ do wegove svla~ionice...
Tamo ga je ~ekao mladi ^arls. Pa`qivo, kao da sve zavisi od toga, on je
obavijao pe{kir oko bokala s vrelom vodom. Mladi ^arls je bio wegov
miqenik jo{ otkad je kao rumeni de~ak do{ao u wihovu ku}u da vodi
ra~una o lo`ewu. Stari g. Niv se spustio na tr{~ani kau~ pored
prozora, ispru`io je noge i napravio svoju malu ve~erwu {alu: “Obuci
ga, ^arlse!” I ^arls se, di{u}i duboko i mr{te}i se, sagnuo da izvadi
iglu iz wegove kravate.
Hm, hm. Lepo, bogami! Bilo je prijatno kraj otvorenog prozora, veoma
prijatno – fino blago ve~e. Dole, na teniskom igrali{tu kosili su
travu; ~uo je tiho brujawe kosilice. Uskoro }e devojke opet otvoriti
sezonu teniskih me~eva. I na tu pomisao, kao da je za~uo zvonki
Marionin glas: “Bravo, partneru... Oh, ovo se zove odigrano... Oh,
odli~no, nema {ta.” Onda je [arlot viknula sa terase: “Gde je Harold?”
A Etel je odgovorila: “O~igledno nije ovde, majko.” I [arlot se
nejasno nadovezala: “Rekao je...”
Stari g. Niv je uzdahnuo, ustao i, staviv{i jednu ruku ispod sede brade,
uzeo ~e{aq od mladog ^arlsa i bri`qivo je o~e{qao. ^arls mu je
dodao presavijenu maramicu, sat i prstewe i kutiju za nao~are.
“To bi bilo sve, de~ko”. Vrata su se zatvorila i on se ponovo zavalio u
fotequ, bio je sam...
Sada se prastari ~ove~uqak spu{tao niz beskrajne stepenice koje su
vodile ka blistavoj, veseloj trpezariji. Kakve su mu to noge! Bile su
kao u pauka – tanke, sme`urane.
“Vi ste idealna porodica, gospodine, idealna porodica.”
Ali, ako je to ta~no, za{to ga [arlot ili devojke ne zaustave? Za{to se
sasvim sâm {eta gore-dole? Gde je Harold? Ah, ~ovek ne treba ni{ta da
o~ekuje od Harolda. Dole, dole, silazio je mali stari pauk, a onda ga je,
na svoj u`as, stari g. Niv video kako prolazi pored trpezarije i ide
preko trema, mra~nog prilaza ku}i, kroz kapiju za ko~ije, u
kancelariju. Zaustavite ga, neka ga neko zaustavi!
Stari g. Niv se trgnuo. U garderobi je bilo mra~no; prozor je sijao
bledom svetlo{}u. Koliko dugo je spavao? Oslu{nuo je; kroz veliku,
nestvarnu ku}u utonulu u mrak pronosili su se daleki glasovi, daleki
zvuci. Nejasno mu je proletelo kroz glavu da je mo`da dugo spavao. Na
wega su zaboravili. Kakve sve to veze ima s wim – ova ku}a i [arlot,
devojke i Harold – {ta on zna o wima? Oni su za wega stranci. @ivot
je pro{ao pored wega. [arlot nije wegova `ena. Wegova `ena!
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... Mra~ni trem, poluskriven puzavicom zvanom hristov venac,
klonulom od `alosti, tuge, kao da ga je razumeo. Male tople ruke
obavile su mu se oko vrata. Lice, sitno i belo, podiglo se do wegovog i
pro{aputalo: “Zbogom, zlato moje.”
Zlato moje! “Zbogom, zlato moje!” Ko je od wih progovorio? Za{to ka`u
zbogom? To je neka stra{na gre{ka. Ona jeste wegova `ena, onaj bledi
devoj~uqak, a sve drugo u wegovom `ivotu bilo je san.
Vrata se otvori{e i mladi ^arls stade okupan svetlo{}u, s rukama uz
bokove, i uzviknu kao mlad vojnik: “Ve~era je na stolu, gospodine!”
“Evo me, dolazim, dolazim”, re~e stari g. Niv.

Ketrin Mensfild (Ketherine Mansfield, 1888–1923), istaknuta
spisateqica modernizma, ro|ena je na Novom Zelandu, ali se 1903.
godine preselila u Veliku Britaniju gde se {kolovala, a zatim
upoznala i sprijateqila s D. H. Lorensom i Virxinijom Vulf. Kao
`ena slobodnog duha, usu|ivala se da `ivi mimo strogog kodeksa
pona{awa koji je po~etkom 20. veka va`io za mlade `ene i platila
je visoku cenu za slobode koje su `enama danas garantovane. Wene
kreativne godine bile su optere}ene usamqeno{}u, bole{}u,
qubomorom, neuklapawem i sve se to odrazilo u pripovetkama –
gorkim opisima bra~nih i porodi~nih odnosa me|u pripadnicima
sredwe klase. Ona se, poput ^ehova, fokusira na trivijalne
doga|aje i gotovo nevidqive promene u qudskom pona{awu.
Neizbe`nost smrti pra}ena odbijawem da se ta istina prihvati
tako|e je va`na tema u wenom opusu. Najpoznatije pripovetke su
“Vrtna zabava”, “K}eri pokojnog pukovnika”, “Ku}a lutaka”,
“Muva”... Umrla je od tuberkuloze u 34. godini.
S. G.

— Viktor Igo

—

Slepi mi{1
Preveo s francuskog Nikola Bertolino

ATEIZAM
Nihil
I jednu crnu ta~ku ugledah iznad glave.
Izgleda{e kô muva {to uve~e, kad Ave
zvonici zapevaju, leti kroz polutmine.
A i ja se uzdizah kroz eter, u visine,
jer ~oveka, kad misli, duhovna nose krila.

Ta kobna ptica, lete}’ tim prostorima sama,
govora{e:
– Ovo je ogromno, ru`no. Tama
i to {to njom promi~e zgra`a me, prestravlja me.
Kada }u jednom iz nje iza}i? –
Ugleda me,
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A slepi mi{ ve~ernji ova je muva bila.

te viknu:
– Prolazni~e, {ta ho}e{ ti od mene?
Pred glupom materijom strah {iri moje zene.
1 U svojoj posthumno objavljenoj i nedovršenoj poemi Bog V. Igo je postavljao pitanja (ne
nalazeći i odgovore) o Bogu, večnosti, smislu postojanja. Pesnik zamišlja kako se “uzdiže“ u
kosmičke prostore u potrazi za tim odgovorima. U prvom delu poeme nailazi na čudovišno
biće koje sebe naziva “Ljudski duh“, a sadrži u sebi celokupni duhovni prtljag čovečanstva. Na
pitanje o Bogu, “Ljudski duh“ iščezava; on nije u stanju da pruži odgovor. Potom se ponovo
javlja različitim “glasovima“ od kojih svaki iskazuje neku posebnu vrstu odgovora, ali svi su
oni nezadovoljavajući. U drugom delu poeme javljaju se simbolična bića (Slepi miš, Sova,
Gavran, Kraguj, Orao, Grifon, Anđeo, Svetlost) koji govore “u ime“ neke od dosad poznatih
verskih koncepcija o svetu. “Slepi miš“ govori u ime ateizma, ali očigledno ne kao njegov
zastupnik, jer sa užasom izražava uverenje da “Boga nema“.
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2 Ime Demogorgon pojavljuje se u Šelijevom delu Oslobođeni Prometej, a po svoj prilici
izmislio ga je pesnik. Namenjeno je liku koji je otelotvorenje Nužnosti, a Nužnost je pobeda
čovekove gnevne pobune nad tiranskom silom oličenom u Zevsu. Po nekim tumačenjima, Šeli
je to ime iskovao od reči demos (narod) i imena Gorgona (Gorgone su tri čudovišne sestre iz
grčke mitologije).
3 Vidljivo je da Igo insistira na “očima“, “pogledu“, “gledanju“ slepog miša, koji je, mada ima
oči, biće mraka i teško podnosi svetlost, te stoga, kao simbol ateizma, za pesnika dobija veliku
simboličku vrednost.
4 Lucijus Elijus Sejanus, miljenik rimskog cara Tiberija, prefekt pretorijanaca. Otrovao carevog
sina Druza kako bi uzurpirao carsku vlast; Tiberije ga je zbog toga pogubio.

s v e t

Ni{ta je svet gde otac pada pod rukom sina,
svet Neronâ, Sejanâ,4 zmijâ i morskih psina...
No mrak me njegov mnogo ne pla{i. U`asava
beskrajno malo, koje najve}a biva strava.
Atom biva razbojnik {to guta drugi atom;
pauk kraljuje mre`om, crv zemljom nepoznatom;
mravinjaci su kule vavilonske; {to ni`a
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Zna li se {ta koristi, a zna li se {ta {kodi?
Svaki je sudar propast, po{ast je klica svaka;
kometa guta zvezdu postav{i ~eljust mraka;
`rtva se uvek za~as pretvori u d`elata;
lasta postaje kobac koji mu{icu hvata;
marva oblutke mrvi, magarac ~i~ak pase,
~ovek ~oveka `dere; vuk, kao hranu za se,
vreba jagnje, a ono brsti cvet... – U zlom nizu,
u tom se mra~nom lancu karike ve~no grizu!
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^ove~e, ~uj {to ka`em: crna sam ptica ona
{to se javlja uz [ivu ili Demogorgona.2
Gledam prirodu mra~nu; pred njom me u`as hvata.
[ta je smisao, reci, tog groznog poduhvata
{to je nazvan svemirom? Tra`im ga, al’ se bojim.
Dok taj svet ispitujem, on pred pogledom mojim
biva para; o~i mi3 beskrajem stra{nim blude
gde motre stabla, zveri, krtice, sunce, ljude,
i bivam tu`an. Ni{ta! Razume{ li re~ ovu?
Ipak, mo`da je dobro i ono {to zlom zovu.
Kad se ponor ispuni, drugde se zdenac dubi.
Muka ili naslada; smeh, urlici grubi;
oseka, plima; pravda, nepravda; dobro delo
il’ zlo; dijamant, ugalj; crno ili pak belo,
istina il’ la`; purpur, dronjak; ve{ala, presto;
`ivot, smrt; dan, no}; da, ne!... – Nikada nije prestô
taj tkalac no}i, Slu~aj, da mra~nu igru vodi!
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i manja, `ivotinja postaje zlu sve bli`a;
rosa u sebi krije Tifona5 i Satanu;
kapi vode probude strah i u Okeanu
kada on u njih upre ogromne svoje o~i;
{to slabiji, to dublje tone stvor u ru`no}i,
u njemu monstrum slavi; u crvu Moloh vreba;
od infuzorije se u`asavati treba;
a kad bi d`inu vidljiv bio svet embriona,
Behemot bi u stravi be`ô od vibriona.6
Najmanje zrno peska globus je {to se vrti
vuku}i, poput zemlje, svet prepun bede, smrti,
svet {to se mrzi, mu~i, pro`dire me|usobno,
a mr`nja je toj gladi uzrok i vrêlo kobno.
Jer neprimetna sfera velikoj nalikuje,
sneva~, kad ~ulji u{i, mo`e da dobro ~uje
riku tigra i lava, besnilom obuzetu,
{to se ori duboko u patuljastom svetu.
Svaka je ~eljust ponor, radi ubistva stvoren.
Zver ima svoje kand`e, a stablo ima koren;
a taj jezivi koren {to nali~i na zmije
negde se u dubini kô mra~na klopka krije.
Po zakonima stra{nog zlo~ina sveop{tega
svaki stvor ste`e, grli drugog, da ujede ga;
i sva bi}a ~itave potoke krvi piju
koji se sa bokova stvorenog sveta liju.
Sve je tu krv i borba, patnja i pla~ u tami,
i sve {to ugledate sablast je; sve vas mami,
da se brzo utopi u mrak; jer sve se trese
u neizmernoj tajni u kojoj raspadne se;
kao voda snegove, aveti no} proguta;
ni “[ta znam?” glas ne vikne, a zamuklost ga sputa.
Prole}e, sunce, bi}a {to pohota ih mu~i,
sve je to svet nestvaran, grozan, zastra{uju}i,
{to sni, a u tom snu se u`asna patnja krije;
maj je tek san erotski beskrajne provalije,
tek no}na polucija {to potoci je ~ine,
i mirisi, i zore, pti~ji pev pitomine.
Stalan je samo u`as {to kroz sve `ivo struji.
Tek na trenutke, vetar {to tmurnim nebom huji
ocrtava obrise, i zrake, neke o~i,
5 Čudovišno biće, zlo božanstvo iz grčke mitologije, sin Geje (pramajke Zemlje) i Tartara,
personifikacije podzemnog sveta.
6 Vibrioni – zavojite bakterije, uzročnice nekih opasnih bolesti (kolera, sifilis).

u tom besnom vrtlogu atomâ usred no}i.
Skita~u! Vihor {to te kô svelo li{}e kosi,
ti{ina, buka, tvoj duh, to krilo {to te nosi,
ta svetlost koja katkad pomisli{ da ti sine,
sve drhti, nebo, bi}e; – sve je no}, carstvo tmine!
I taj svet u kom ~ovek `ivljenje svoje traje,
s onim {to oko vidi, ~emu glas ime daje,
svemir sa tim suncima, strujama nevi|enim,
s ludim meteorima, u no}i izgubljenim,
s kuglama zlatnim nalik na ogromna kubeta
izme|u kojih ve~no sablasni narod {eta,
val, ptica, ljiljan {to se blagoslovenim ~ini,
sve je izbljuvak mraka u beskrajnoj praznini!
Mrak ra|a zlo, a ono ra|a jo{ ne{to gore.
Po~uj {to }u ti re}i, ti lutaju}i stvore: –
Crna ptica zastade, pa doda, u`asnuta:
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– Od toga ve~no drhtim, dok lutam, sav u stravi,
tim ponorom, gde nema nekog Ja da se javi!
Crna skico ni~ega, od nikog dovr{ena!
Tek pusti san je nebo, monstrum je vaseljena;
nema volje, zakona, polova ni sredine;
nema Boga; tek haos ni{tavila i tmine.
^emu Bog? U tom svetu nema ni ideala.
Ro|enje je besramno, ljubav je izvor zala.
Pa zar se zbilja ra|a? Zar se `ivi? I {ta je
izvesno, stvarno, `ivo, kadro i plod da daje?
Mislioci, u ~ija ~ela ja bijem no}u,
uzalud ispituju tu sveop{tu gluvo}u:
tok vode i rast stabla, ra|anje novog stvora,
urlik vuka, rad crva... Niotkud odgovora.
Svuda samo dubina `alosna, beslovesna,
bez svrhe; svud strahota {to sebe nije svesna.
To je sve {to u tom svetu moje saznanje posta.
Taj beskraj me satire, uzalud ka`em: dosta!
Ta vizija sumorna i stra{na nema kraja!
Nikada do su{tine, do cilja, doma{aja!
^ujem viku: Jehova, i Hrist, i Alah, Buda!
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A mene drhtavica
obuze od tih re~i. Nastavi crna ptica:

p r e v o | e n j a

– Lete}i na kraj sveta, du` celog mra~nog puta
ne videh nigde nikog! –
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No sve su to tek tlapnje, tek privi|enja luda;
ni~eg nema. Skitni~e, to sam ti hteo re}i;
al’ kako izraziti ikakve mogu re~i
ogromnu obamrlost no}i? Jer tmina spava;
nedodirljivo be`i, nevidno i{~ezava;
zameci se me{aju svuda sa ruinama,
oblike, te isprazne vidove, guta tama;
i ni{ta nema smisla: nikakav napor, nada;
sve, pa ~ak i smrt sama, u mrak bezumlja pada.
Sred groba, u ludilo taj mra~ni beskraj tone;
mrtva~ki les je zvono u kom le{evi zvone.
A ako ne{to `ivi, to ro|eno jo{ nije.
Nem, za~u|en, turoban, gluh, s mrakom {to ga krije
u sebi, i sa mrakom svud uokolo sebe,
bez zraka {to bi cvao sred magle gde se zebe
i {to bi ikad vidik beskrajni obasjao,
svet, i kad nije ka`njen, za zlo~in kriv, ni zao,
ipak nasumce luta u ve~itoj toj no}i,
a po{to nema zore, nisu mu date o~i.
Kre}e se ni{tavilom vlastitim, pipaju}i.
D`in-mrak ispunjava{e nebesa; nestaju}i
ponovo u prostore, u ~udovi{ne tmice,
slepi mi{ jauka{e. ^uh usklik stra{ne ptice:
– Boga nema! Nema ga! O o~aja! O strave! –

— Jelena Staki}

—

Neprevodivo:

Sen Nazer, obale, ku}e, magle i
razvedravanja

108

s v e t

k n j i ` e v n o s t i

i

p r e v o | e n j a

L’Universel c’est le local moins les mures
Miguel Torga
Traduction TAIPEI, 5/6/91
Svitak sa stihom portugalskog pesnika Migela Torge, ispisan ideogramima u
prevodu na kineski sa francuskog, visi u predsoblju koje dnevni boravak i
trpezariju deli od ostatka velikog stana na desetom spratu jedne zgrade u Sen
Nazeru, izme|u kupatila i spava}e sobe, a preko puta radne. Univerzalno je
lokalno bez zidova. Ni{ta prikladnije za ovo mesto. Stan je deo MEET-a, {to je
skra}enica za Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs (Ku}a stranih
pisaca i prevodilaca), u Sen Nazeru, u Francuskoj, na u{}u reke Loare u
Atlantski okean. Skra}enica je napravljena od francuskih re~i, ali ima zna~enje
kao da je engleska (sresti, upoznati), a i godi{nji me|unarodni knji`evni susreti
sa u~esnicima iz celog sveta zovu se meetings. MEET u ovom stanu ugo{}uje,
od 1987, strane pisce i prevodioce, ostavljaju}i im slobodu da pi{u ili prevode
{ta `ele. Od 1997. izdaje i istoimeni me|unarodni dvojezi~ni knji`evni ~asopis
~iji je svaki broj posve}en dvama gradovima ili dvema knji`evnostima (Trst i
Buenos Ajres, Skopje i Montevideo, San Salvador i Tbilisi... Meksiko i
Sarajevo, Tokio/ Luanda, Madrid/Kopenhagen, izme|u ostalih). Ku}u vodi
mala ekipa, a direktor, Patrik Devil, romanopisac i veliki putnik, posle dalekih
i dugih izbivanja iz Francuske, vratio se u rodni Sen Breven, preko puta Sen
Nazera, na drugoj obali Loare, i energiju ulo`io u MEET, u susrete sa stranim
piscima, u nagrade koje Ku}a dodeljuje.
Sen Nazer ima stotinak hiljada stanovnika i poznat je kao spoljna luka Nanta,
brodogradili{te, i mesto gde se prave avionski delovi. Prednosti kao {to su
izvanredan geografski polo`aj, ogromni suvi dokovi za gradnju brodova (sa
njih su porinute i Normandija i, nedavno, Kvin Meri 2), pristupa~na luka,
pretvorile su se u kobnu manu u Drugom svetskom ratu, jer su Nemci smesta
zauzeli sve to i izgradili grozomornu betonsku podmorni~ku bazu tik uz grad.
Odatle su predstavljali veliku opasnost za saveznike, te su ovi pedesetak puta
poku{avali da uni{te bazu, ali probiti devet metara debeo betonski pokriva~
bilo je nemogu}e, te su u dva maha te{ko bombardovali ~itav grad (po{to su
evakuisali stanovnike, njih ~etrdeset hiljada); kad su se “nazarijenci” vratili,
zatekli su svoj grad potpuno (ta~nije: 85%) uni{ten. Obnova je trajala deset

godina (a i dalje je u toku izgradnja novih i o`ivljavanje starih ~etvrti, uz
velike kulturne ambicije); grad je podignut u jednostavnom stilu, s logi~nim,
ravnim ulicama (na kraju mnogih ljeska se okean). Ispostavilo se da se
betonska baza ne mo`e ukloniti, pa je re{eno da se iskoristi kao centar ~etvrti
Vil-Por koja se upravo gradi, a u samoj bazi su napravljene koncertne sale,
muzeji, kafei i restorani, agencije.
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Da ne du`im, posetite sajt ili uguglajte “St. Nazaire”, a ja se vra}am na
prozore stana na desetom spratu, okrenute na tri strane sveta. Kad gledam na
istok, ili izi|em na terasu, levo vidim Loaru sa onim divnim mostom u daljini
i, bli`e meni, od nje odvojene vodene povr{ine brodogradili{ta; pravo ispred
mene je mosti} na prevodnici (kad treba da pro|e brod, di`e se uz zvonjavu
koja me uvek iznenadi te ska~em od stola za kojim prevodim Starobinskog i
hitam do prozora da vidim {ta se zbiva), stari deo grada zvani Mali Maroko,
Loara i, s druge strane u{}a, mesto Sen Breven. Desno, Loara i okean. Tolika
vodena prostranstva na sve strane me ushi}uju.
Ne mogu da se nagledam brodova. Stalno plove, nizvodno u okean, ili
uzvodno prema Nantu, ili ulaze kroz prevodnicu ispred ku}e nekuda gore, u
radne zone, ili se vra}aju odatle. Mila iz Marseja, ~inila mi se velika dok nisam
videla druge; Frisian Sun je ponosno proplovio jednog sun~anog dana kad je
sve bilo plavo; a najve}i od svih, Orahope, najavio se iz daljine ogromnim
kovitlacom blatnjave vode koja je potiskivala uobi~ajenu zelenu, a na povr{ini
nosio naftne mrlje u svim duginim bojama; i mnogi, mnogi drugi. Obi~no su
natovareni raznobojnim kontejnerima. Ti teretnjaci su valjda neki pandan
te{kim kamionima, ali koliko ih je zanimljivije gledati nego kamione. (Pa i
avione je lep{e gledati; valjda to {to plovi po vodi ili leti po vazduhu evocira
slobodu, pokretljivost, a ono {to se kotrlja po zemlji vezanost, neodvojivost od
podloge. Uostalom, leteti, lebdedi, ploviti, plivati, plutati – re~i su koje navode
na misli o slobodi, nevezanosti, prostranstvu... a ono {to se radi na povr{ini tla,
gmizanje, puzanje, ga`enje, kotrljanje – na muku kretanja).
A uve~e, ispred mene se ukazuje La nuit des docks, rad ~uvenog francuskog
“vajara no}i”, umetnika svetlosti Jana Kersalea. U prvi mah nisam primetila
ni{ta naro~ito, pa sam pitala Elizabetu Biskaj, saradnicu MEET-a, gde su te
~uvene svetlosti, a ona mi odgovorila ’pa ovo’. Hm. Tek posle dan-dva shvatim
koje je to ~udo. Ovo gde se nalazim sam je rub brodogradili{ta, industrijske
zone, tu su magacini, radionice, kranovi, skladi{ta, terminali, hladnja~e, sva{ta.
Niske, neugledne i vrlo prostrane zgrade, parkinzi, ona ogromna ru`na
betonska podmorni~ka baza, okolo zgrade, ni lepe ni ru`ne. A Jan Kersale je
postigao da sve to uve~e izgleda bajkovito. Dobro, ne i zaslepljuju}i
osvetljeno, ima boja, ali ne i va{arskog {arenila. I nema {etaju}ih zrakova
svetlosti, ni reklamnog paljenja-ga{enja, sve su svetlosti nepomi~ne osim
semafora i svetionika i svetlosti na bovama i, naravno, onih koje se ogledaju u
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Brodovi, svetlosti

vodi. Re~na voda, i kad je najmirnija, ne miruje i svetla {to se ogledaju u njoj
malo trepere, kao zvezde. A kad vetri} namre{ka povr{inu, svaka uli~na
svetiljka se razbija u talasi}e i ogromno poraste, i njen velik, na list nalik odraz
kao da tr~i na pokretnoj stazi trena`era, ali nikako da sustigne onaj susedni
odraz. Sve zajedno deluje vilinski, a na sve strane svetluca razliveni Sen Nazer,
zgrade dekorativno osvetljene ({lja{ti i meni u prozor), stalno prolaze brodovi
pa i oni svetle. ^arobno.
A moglo je da izgleda kao pristani{na oblast izme|u Kara|or|eve i savske
obale.
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Okean, plima. Obale.
Okean je ~udo. Jednog dana meteorolozi obe}avali sunce, a bilo tmurno ceo
dan. Odvezla se autobusom nekuda daleko pa obalom pe{ice natrag, sat i po.
Nema one mediteranske opojnosti na koju sam navikla (navikla! kao da se
neprestano provodim na Mediteranu...), ni u mirisima, ni u bojama (a i na{la
sam dan za pore|enje, sav siv i musav), ni u onoj raznovrsnosti dekora – malo
obale, malo borovine, malo mola, malo ku}a... Sve je nekako veliko. Pesak,
obala, pla`e. U jednom trenutku ~ujem more kako pljuska, kao da udaraju mali
talasi. Pogledam, a ono stvarno mali talasi. Samo {to ne udaraju, nego
nadolaze, nadolaze. More (okean) na popre~ne pruge, i te pruge idu na obalu.
Talasi stignu do obale, ali se ne odbijaju, ne povla~e, nego kao da propadnu u
pesak. Onda shvatim: plima, a ume da nado|e dobro. Ovde objavljuju neki
indeks, koeficijent plime, samo {to ja ne umem da ga protuma~im. Tek, deluje
impresivno, i neumoljivo.
Nedostaju mi re~i. Obala mi je suvi{e op{te, re~ `alo bi bila dobra ali je ne
upotrebljavam osim u ponekom prevodu, deluje poetski a to mi sad ne treba,
pla`a podrazumeva kupa~e i suncobrane, a sad je oktobar i mesto koje gledam
verovatno i nije pla`a u tom smislu. Sad ima {eta~a, izveli pse i ovi
odu{evljeno jure po pesku, ~ak se i u vodu zale}u. Gde se mi to nalazimo?
Francuz bi verovatno rekao plage, rivage ili côte, Englez beach ili coast ili
sands. Za re~nu bi obalu oni upotrebili drugu re~, Francuzi berge ili rive,
Englezi bank ili riverside. Za obalski pojas uz more rekli bi littoral, a kad
misle na neku zemlju, ili veliku oblast zemlje uz more, verovatno ka`u coast.
Toliko razli~itih re~i, a ima ih jo{ mnogo. A mi, ako ho}emo ne{to odre|enije
od `ala, obale i primorja, moramo da opisujemo, da preciziramo. To u
knji`evnom prevodu mo`e da zasmeta. Treba vam neka precizna re~, jedna, da
je lako uklopite u autorov iskaz, sliku, misao. Francuz }e za reku-reku re}i
rivière, a za reku koja se uliva u more fleuve, to jest ona jedna re~ koju }e
upotrebiti ima}e sasvim odre|eno zna~enje.
Ali, ako na srpskom odgovaraju}e re~i nema, pa, onda je nema. Srbija je
kontinentalna zemlja. A divne reke koje ima koriste se svakojako, a za u`ivanje
ponajmanje. Ali ne{to se u meni uskome{a kad neko u odbranu srpskog kao

najbogatijeg jezika po~ne da tvrdi kako drugi jezici nemaju tako divnu re~ kao
{to je pu~ina (i za`diti, ali to nema veze s ovim o ~emu sad pi{em).
No nama posebna re~ kao da i nije potrebna. Kad Banovi} Strahinja ho}e da
pregazi Sitnicu i pita staroga dervi{a “\e su brodi na toj vodi ladnoj / Da ja
moga konja ne uglibim?”, ovaj mu vrlo precizno odgovara: “Tvome |ogu i
tvome juna{tvu / Svud su brodi |e go| do|e{ vodi.”
Da li to ima neke veze s pomanjkanjem nasipa i mostova na na{im rekama?
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U jednom od svojih prethodnih `ivota, kad jo{ nisam pomi{ljala na
prevodila{tvo a zanimale su me, izme|u ostalog, stare civilizacije, prona{la
sam da su izumitelji pisma, Sumerci, imali trideset jedan znak za ovcu, ’udu’.
Kakve su se tu divne razlike ozna~avale... Zapamtila sam znak za debelorepu
ovcu. A negde drugde sam pro~itala da su ameri~ki starosedeoci zvani
Indijanci imali mnogo naziva za strele: nisu istom re~ju obele`avali strelu u
tobolcu i strelu u letu, recimo.
Takva razgranatost jezika postoji, naravno, i dan-danji, u svim jezicima: ono
{to je bli`e, poznatije, potrebnije, opa`a se sa sitnijim i tananijim razlikama
nego ne{to daleko i strano, pa tako postoji i vi{e re~i za to, poznato. Za
prevodioca problem nastaje kad neku re~ koja na jednom jeziku ozna~ava
ne{to obi~no, ali sasvim precizno, treba da prevede na svoj jezik, u kom
odgovaraju}e diferencijacije nema. A to se odnosi i na tako univerzalne i
op{tepoznate stvari kao {to su, recimo, obale i – ljudske nastambe.
Kako ~itaocu pribli`iti vrstu zgrade u kojoj neko `ivi, kad je nomenklatura
ljudskih nastambi kod nas znatno bogatija (to jest bogata isklju~ivo) za
sirotinjska, u najboljem slu~aju “obi~na” boravi{ta, nego za ona udobnija i
prostranija, a i za njih su nazivi uglavnom strani (vila, palata, soliter, paviljon,
{ale, vikendica... “karingtonke” – razmetljive ku}e novih bogata{a, nazvane po
junaku serije Dinastija i da ne pominjem, a kosa mi se di`e na glavi kad
pomislim na koje to muke mo`e jednog dana da stavi prevodioca na, recimo,
engleski)? I kako onda prevesti nazive kao {to su manor, mansion, demesne,
hotel, residence, immeuble (to sa francuskog i engleskog)? Kako vila kad ta re~
na engleskom ozna~ava prostranu i rasko{nu ku}u na selu, ali u Britaniji –
malu ku}u u predgra|u...
Elem, prevodilac se ~esto na|e pred neprevodivo{}u ne~eg tako obi~nog kao
{to je odre|ena vrsta zgrade. Posegne li za re~nikom sopstvenog jezika,
nevolja. Moj omiljeni re~nik, Sistematski re~nik srpskog jezika, autor R.
Jovanovi} ({tamparija “Beletra”, Beograd, 1940), daje: za ku}a: zgrada,
gra|evina, zdanje, bina, ku}a, pa potom ti pojmovi upu}uju jedni na druge. Za
dom: vila, letnjikovac – palata, pala~a – zamak – dvorac, dvor – konak – kula –
karaula... Pa dalje ka`e: koleba, previja~a, kula~a, vajat, stasina, i`ina, ~ardak,
ku}erak, ku}er, }iler, ka~ara – brvnara, krovinjara, da{~ara, baraka – ud`era,
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~atrlja, stra}ara – zemunica, potleu{a, potleu{ica, pozemlju{a... I jo{: {upa,
ko{ara, pojata...
Dobro, taj re~nik je zastareo. U obnovljenoj i pro{irenoj varijanti, L.
Atanackovi}a (Matica srpska 1980), ku}a se, kao zgrada, pojavljuje pod
pojmom imovina: ku}a, ku}ica, vila, vikendica, koliba, staja... Najvi{e naziva
dato je pod zgrada: zgrada, ku}a, stambena zgrada... javna zgrada... zgradica,
zgradurina, zgradetina... prizemna zgrada, prizemnica, prizemlju{a. Spratna
zgrada... jednospratnica, dvospratnica (pa tako do petospratnice, i
vi{espratnice). Oblakoder. Neboder. Bjulding (!). Soliter, palata, pala~a,
monumentalna palata, dvor, dvorac, zamak, ka{tel, konak... Zgrade za u`ivanje.
Vila, vilica, letnjikovac, bungalov, vikend-ku}a, ku}ica. Kamp-ku}ica.
Monta`na ku}a, baraka...
Sve opis do opisa... Najpreciznije su odoma}ene strane re~i. Imam poznanika
koji je na moru sazidao ne{to na dva-tri sprata, za razgranatu porodicu, mo`da
i izdavanje. Nije jo{ zavr{io gradnju kad sam ja, nezahvalna go{}a, bila tamo,
ali ipak se divio: “Lep objekat, je l’ da?” Prava re~, objekat... I ona strana,
na`alost.
Pri ruci mi je jo{ jedan re~nik: Sinonimi i srodne re~i srpskohrvatskoga jezika,
Leksikografski zavod “Sveznanje”, Beograd, 1974. Pod ku}a daje: dom,
koliba, konak, suvota, bina, brvnara, itd (ubrajaju}i u ku}e i koko{injac, svinjac
i {tenaru, kao i }umez), a od ne{to rasko{nijih samo: kulu, dvor, dvore, dvorac,
zamak, palatu i pala~u (uzgred, za pala~u sam ~ula samo u onom izrazu “zrno
po zrno poga~a, kamen po kamen pala~a”). Za letnjikovac upu}uje na
odmarali{te... I tako dalje. Ako je prevodilac na stranom jeziku nai{ao na naziv
nekog gospodskijeg ljudskog boravi{ta, slabo }e tu dobiti ideju kako da ga
do~ara na svom jeziku. Ovaj ga re~nik ~ak ni na vilu ne podse}a.
A prevoditi po “ose}anju stvari” je opasno: summerhouse je mala, otvorena
zgrada u vrtu ili parku, za odmor u senci. Nije letnja ku}a, jo{ manje
letnjikovac. Ni “paviljon” ne zna~i ono {to zna~i kod nas. A ve} francuska re~
hôtel... Tako je i na drugim jezicima. Ponekad izvorna re~ nosi toliki
zna~enjski i slikovni naboj da je prevodilac ostavlja u originalu. Turci, ti stari
u`iva~i (oni bogati), gradili su nekad na Bosforu, iznad vode, veli~anstvene
ku}e, tako posebne da je prevoditeljka Pamukovog Istambula (Maureen
Freely) zadr`ala, i pored sveg izbora re~i koje je imala na engleskom (a za opis
je upotrebila mansions), originalnu re~, yalis. U prevodu Istambula na srpski te
re~i nema, pojam se izgubio u opisima. [to me navodi na pomisao da i neke
savremene nazive treba zadr`avati u originalu, kao “lokalni kolorit”.
A u Sen Nazeru, gradi}u ru{enom dva puta u Drugom svetskom ratu, u ~ijem
centru preovla|uju ni`e ku}e, podigli su, u konstruktivisti~kom stilu, zgradu u
kojoj se nalazi i MEET, ogromnu trokrilnu jedanaestospratnicu, glomaznu i
funkcionalnu poput trokrilnog ormana, i nazvali je nikako druk~ije nego
Building! A Bilding ima panoramske liftove sa spoljnih strana tako da se
onaj stalno promenljiv a uvek o~aravaju}i vidik ne gubi ni kad se izi|e iz
stana.
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No ja se i u takvim lepim trenucima ponekad pitam kako ja to uop{te prevodim
kad se spoti~em ~ak i o tako proste stvari kao {to su nazivi pojedinih vrsta
zgrada. Posumnjam u sve {to sam dosad prevela. Da li i druge obuzimaju
sli~ne sumnje? A ako nekoga nikad ne obuzimaju, da li je sve u redu s njim i/ili
njegovim prevodima. Mnogo toga zaista je neprevodivo. Ali...
Moj prvi susret s nekom knjigom Orhana Pamuka desio se neprevodivo
slu~ajno. U `elji da putujem sa {to manje prtljaga, na daleko gr~ko ostrvo, kod
drugarice, po{la sam bez knjige za ~itanje.
A u Atini, osam sati izme|u dva leta. Po~nem da utucavam vreme, bazam i po
knji`arama. Ni{ta mi nije privuklo pa`nju osim Istambula Orhana Pamuka. Na
engleskom. Pa neka, kupim na engleskom i bacim se na ~itanje. I ~itala sam ga
sve vreme na Hiosu, ulep{ao mi je i ina~e lepo letovanje.
Dok sam ~itala engleski prevod, ~esto me je golicalo ne{to poznato. Turski
naravno, i na`alost, ne znam, dakle moram se oslanjati na prevode. A engleski
prevod Istambula osvojio me je iz mesta. Probijalo se kroz taj prevod ne{to
tursko {to je prepoznatljivo srpskom ~itaocu, ne znam koliko i engleskom. I to
mi je ~inilo Pamukovu prozu nekako prisno bliskom, kao da je prevod bio sa
srpskog a ne sa turskog. ^udno ose}anje. A pisca sam smesta proglasila za
svog najnovijeg omiljenog pisca. I kasnije se bacila na ostalo {to je napisao:
Zovem se crveno u prevodu Ivana Panovi}a. Kako je taj mladi ~ovek dobro
iskoristio tu podlogu koju srpski (zapravo turcizmi odoma}eni u srpskom) daje
prevodima sa turskog! Radost mi je priredilo i ~itanje Novog `ivota u
njegovom prevodu, iako u njemu postoji nekoliko previda: recimo, plasti~ne
torbe koje se svaki ~as pominju su zapravo ono {to zovemo “najlon kesa”, i
kad se njegova plasti~na torba prevede u najlon kesu sve legne na svoje mesto.
Ali, ne mo`e jedna najlon kesa, kako god je nazvali, da upropasti dobar
prevod.
No nisam o tome htela. Htela sam o svojim misti~nim susretima s pravim
knjigama u pravo vreme. Ispostavilo se da su knjige Orhana Pamuka od tih, i
to bez obzira na jezik na koji su prevedene. Ali ne samo one.
Ponovo – ja u inostranstvu, i bez knjige za ~itanje. U Sen Nazeru, u pomenutoj
Ku}i stranih pisaca i prevodilaca, MEET-u. Saznam da je jo{ jedan moj
omiljeni pisac, Aleksandar Hemon, Sarajlija raznih porekala (“komplikovan”
kako ka`e za sebe) bio u~esnik jednog Meetinga, Sarajevo – Meksiko Siti.
Po`elim da vidim odgovaraju}i broj ~asopisa, a Patrik Devil, pisac i direktor
Ku}e, donese mi i Hemonovu zbirku pri~a, prevod na francuski, De l’esprit
chez les abrutis, u originalu Question of Bruno, u prethodnom originalu Pitanje
Bruna. Bacila sam se na tu zbirku pri~a i nisam mogla da je ispustim iz ruku.
A sve ovo pi{em zbog prevoda. Prevodilac je knjigu preveo s engleskog – de
l’aglais (USA) na francuski. Johan-Frédérik Hel Guedj mu se pi{e ime, a kako
se ~ita pojma nemam. Koje tu sve naslage postoje: Hemonov maternji, pa to na
engleskom, pa prevedeno na francuski, a ja ga ~itam i u sebi vra}am na
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engleski i potom nalazim tragove srpskog, ili {toseve koje mo`e da razume
samo neko ko je “odo, bolan, ’odo”. A opet, koliko ja umem da ocenim, to je
odli~an prevod na francuski, vrlo francuski i mnogo sam u`ivala dok sam
~itala. Posle toga sam bila u~vr{}ena u uverenju da je Hemon odli~an pisac. Da
li bi mi se to ~inilo da je prevod bio drven i “informativan”? Verovatno ne bi.
Da li ovo zna~i da odli~nog pisca ne mo`e da upropasti ni najgori ni najbolji
prevodilac (jer, i oni najbolji i te kako znaju da uprskaju, naro~ito ako vole da
se “ista~inju”...)? Ili zna~i da dobrog pisca dobar prevodilac mo`e da, uprkos
svim neprevodivostima, predstavi u svetlu toliko dobrom da taj pisac postane
omiljeni autor nekog ~itaoca, iako ga je ovaj ~itao samo u prevodu?
Ako je tako, a dva moja skora{nja iskustva govore da jeste, onda ima nekog
smisla prevoditi. I da se, eto, valja truditi, malgre tout, no matter what. I s dva
takva iskustva prevodilac je dobio bitku sa sobom i svojim sumnjama.
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Pismo Hokanu
To sam napisala i u pismu Hokanu Lindkvistu, {vedskom piscu koji je posle
mene bio gost MEET-a i stanar u stanu na desetom spratu. MEET od svojih
“rezidenata” o~ekuje samo jedno: da napi{u pismo onome ko dolazi u Sen
Nazer posle njih. Osim pisma, svaki novi stanar obi~no zatekne ne{to zaostalo
od prethodnika, ~ak i poklon dobije (ja sam od prethodnice, Rumunke, dobila
paket fine kafe, a u pismu obja{njenje {ta se gde kupuje i pretpostavku da sam
“les clopes”, pljuge, ponela sa sobom, jer ovde su skupe...). Zahvalila sam joj
mejlom, ali nisam pomenula da ne pu{im.
A Hokanu sam jo{ pisala o svom ose}aju stana i Sen Nazera. Dobro je {to sam
to uradila tad, dok sam bila tamo, jer sad se ne bih se}ala da mi se u~inilo da
smo svi mi koji smo boravili u tom stanu u neku ruku “cimeri”, iako se nismo
li~no upoznali; kroz `ivot u stanu upoznajemo navike i sklonosti nepoznatih
prethodnika: {ta su jeli (nepotro{ena pakovanja `itarica, {pageta, maslinovog
ulja, konzerve i, mo`da najzanimljivije, sireva; stranci prave op{tu podelu na
kremaste i o{tre plesnjive, daju}i prednost ovim drugim, i na kozje i nekozje,
uz obo`avanje onih prvih), {ta pili (to se saznaje uglavnom po praznim fla{ama
koje ne samo {to su propustili da izbace, nego su ih ostavljali i u najzabitijim
zakucima stana), koju su ode}u i obu}u nosili (pa ostavili u velikom plakaru:
sa ovakvih putovanja uvek se vra}amo s vi{e prtljaga nego {to smo poneli,
uglavnom s knjigama, pa se ne{to mora i odbaciti), {ta poneli u Sen Nazer pa
ne vratili ku}i (u stanu postoji ra{trkano groblje pisa}ih ma{ina, kompjutera,
radio aparata, kasetofona, budilnika, olovke i sli~no da i ne pominjem), odakle
su do{li (razni vodi~i i re~nici iz raznih zemalja). Po{to stan nije bezli~an kao
hotelska soba iz koje se bri{e svaki trag prethodnog gosta, a ne nosi ni pe~at
nekog ko ga je smi{ljeno uredio i odr`avao, on podse}a na svojevrsni
arheolo{ki lokalitet (najstariji nalazi se`u u pro{lost ~ak do ere mehani~kih
pisa}ih ma{ina).

U kuhinjskom plakaru iskopala sam, tako, kutiju `ita. Dobro mi je do{lo da
hranim golubicu koja je na terasi, ne mnogo kori{}enoj u vetrovitom oktobru,
iza satelitske TV antene postavljene na veliku praznu saksiju, snela dva jajeta i
sedela na njima, vrlo ih retko napu{taju}i. Priznajem da ne volim golubove, ali
ova se zatekla tu gde i ja, gledala me crvenim o~ima i posle dan-dva prestala
da be`i kad joj pospem malo `ita da jede. Pred kraj mog boravka golup~i}i su
se izlegli i vrlo su brzo rasli. Preporu~ila sam ih Hokanu na dalju brigu, a on je
ostao dovoljno dugo da ih vidi kad su odleteli, pisao mi je.
Beograd, mart 2010.
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Jelena Staki}, psiholog, od 1974. profesionalni knji`evni prevodilac i
autor. Sa engleskog i francuskog prevodi knji`evnost, esejistiku i
publicistiku. U katalogu Narodne biblioteke Srbije ubele`eno je preko 230
naslova potpisanih njenim imenom. Poslednjih godina prevodila je
Vilijema Trevora, @ana Starobinskog, Jukia Mi{imu... Godine 1993. dobila
je nagradu “Milo{ N. \uri}“ za prevod dveju studija: @il Lipovecki:
Carstvo prolaznog; @ak Bril: Lilit ili mra~na majka. Godine 2007.
dodeljena joj je Nagrada za `ivotno delo. Aktuelna je predsednica
Udru`enja knji`evnih prevodilaca Srbije.

— Lui|i Pirandelo

—

“Requiem aeternam dona eis,

Domine!”
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Bilo ih je dvanaestoro u povorci. Deset mu{karaca i dve `ene. Sa sve{tenikom
koji ih je predvodio – trinaestoro.
U predvorju, zakr~enom drugim ljudima koji su ~ekali, nisu na{li mesta svi da
sednu. Sedmorica su ostala da stoje, naslonjena na zid, iza onih {estoro koji su
sedeli, me|u kojima je bio i sve{tenik izme|u dve `ene.
Njih dve su plakale, sa kratkom crnom pelerinom od ~oje namaknutom do
o~iju. A o~i desetorice mu{karaca, kao i sve{tenikove, zacaklile bi se od suza,
~im bi pla~ `ena, dotle utihnut, pretio da preraste u ridanje, usled iznenadne
navale misli koje su oni lako mogli da naslute.
– De, de... de, de... te{io ih je sve{tenik, ispotiha, i on s grlom stegnutim od
ganutosti.
One bi mal~ice podigle glavu, otkriv{i o~i crvene od pla~a, i preletele unaokolo
mutnim pogledom, zabrinutim i nepoverljivim.
Iz svih se {irio, uklju~uju}i i sve{tenika, neki kozji smrad, pome{an s te{kim
zadahom gnojiva, tako prodornim da su ostali u ~ekaonici ili krivili lice,
zga|eni, ili nabirali nos; poneko bi ~ak naduo obraze i othuknuo.
Ali oni kao da to nisu prime}ivali. To je bio njihov miris i nisu ga ose}ali;
miris njihovog `ivota provedenog me|u stokom, na dalekim poljima spr`enim
od sunca, bez kapi vode. Kako ne bi umrli od `e|i, morali su svakoga jutra da
pre|u nekoliko milja na mulama do jednog muljevitog jezerceta na dnu doline.
Pa onda, zar su mogli da je tra}e na kupanje? Bili su, uostalom, oznojeni od
tolike jurnjave; a gor~ina, koja se u njima nakupila, osloba|ala je iz njihovih
tela izvestan opor miris belog luka, koji kao da je bio znak njihove divlje
prirode.
Sve i da su primetili te grimase, pripisali bi ih neprijateljstvu koje su, u tom
trenutku, dr`ali da mogu da o~ekuju od sve gospode, koja kao da se urotila
protiv njih.
Dolazili su sa stenovitih visoravni Margarijevog feuda; i bili su u pokretu od
ju~e; sa sve{tenikom na ~elu, ponositim, izme|u dve `ene; i ostalom
desetoricom iza, nalik stadu.
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^itav dan vrcale su varnice pod njihovim te{kim i klizavim cokulama od
ne{tavljene ko`e, koje su muklo odzvanjale po kaldrmama.
Na njihovim grubim selja~kim licima, ~ekinjavim od vi{ednevne brade, u
njihovim vu~jim o~ima uko~enim od sna`nog i tupog bola lebdeo je neki
zlokoban izraz, od srd`be koju su jedva obuzdavali. Izgledali su kao da ih goni
kakva okrutna nu`da, iz koje nisu vi{e mogli da na|u izlaz, osim u ludilu.
Bili su kod gradona~elnika i kod svih op{tinskih savetnika i odbornika; i sada
su se, po drugi put, vratili u prefekturu.
Gospodin prefekt je, prethodnog dana, odbio da ih primi; no oni su, uglas, kroz
pla~ i vrisku, grozni~avo preklinju}i i prete}i, ve} izlo`ili svoj prigovor protiv
vlasnika feuda opunomo}enom odborniku, koji se uzalud trudio da im objasni
da ni gradona~elnik, ni on, ni gospodin prefekt, ni njegova ekselencija ministar,
pa ~ak ni njegovo veli~anstvo kralj nemaju tu mo} da udovolje njihovom
zahtevu; na kraju, iz o~ajanja, morao je da obe}a da }e ih gospodin prefekt
primiti, tog jutra, u jedanaest, i to u prisustvu vlasnika feuda, barona od
Margarija.
Jedanaest je ve} odavno pro{lo, bli`ilo se podne, a baron nikako da se pojavi.
U me|uvremenu je ulaz u salu, u kojoj je prefekt primao, ostao zatvoren ~ak i
za sve ostale koji su ~ekali.
– Ima stranke – odgovarali su vratari.
Vrata su se napokon otvorila i iz sale je iza{ao, nakon razmene ceremonijalnih
re~i, upravo on, baron od Margarija, crven kao bulka i s maramicom u ruci;
zdepast, trbu{ast, sa {kriputavim cipelama, zajedno s opunomo}enim
odbornikom.
Ono {estoro koji su sedeli, |ipili su na noge; dve `ene su po~ele da kre{te, a
ponositi sve{tenik je istupio, povikav{i gromkim glasom, zaprepa{ten:
– Ali ovo... ovo je izdaja!
– Otac Sarso! – glasno je prozvao jedan vratar sa ulaza koji je ostao otvoren.
Opunomo}eni odbornik se obratio sve{teniku:
– Evo, pozvani ste radi odgovora. U|ite, vi sami. Mir, draga gospodo, mir!
Uzrujan, zate~en, sve{tenik je ostao u nedoumici da li da se odazove pozivu ili
ne, dok su njegovi ljudi, ne manje uzrujani i zate~eni od njega, zapitkivali,
pla~u}i od besa zbog te nepravde, koja im se ~inila tako o~igledna.
– A mi? A mi? Ali kako? Koji odgovor?
A potom su, svi zajedno, u pometnji koja je nastala, po~eli da se nadvikuju:
– Ho}emo groblje! – Kr{teni smo! – Odvoze ih na muli, gospodine prefekte,
na{e mrtve! – Kao preklanu stoku! – Ve~ni pokoj za na{e mrtve, gospodine
prefekte! – Ho}emo na{e rake! – Pedalj zemlje, gde }e po~ivati na{e kosti!
A `ene, kroz potoke suza:
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– Za na{eg oca koji umire! Za na{eg oca koji `eli da zna, pre nego {to zauvek
sklopi o~i, da }e po~ivati u raci koju je iskopao, pod travom na na{oj zemlji!
A sve{tenik je, nadglasav{i sve, podignutih ruku, ispred prefektovog ulaza,
povikao:
– To je najuzvi{enija molitva vernika: Requiem aeternam dona eis, Domine!
Na tu paklenu galamu odasvud su dotr~ali vratari, stra`ari, ~inovnici, koji su na
prefektovu naredbu, doviknutu s praga, brutalno ispraznili predvorje, poterav{i
sav narod niza stepenice, ~ak i one koji nisu imali ni{ta s ovim slu~ajem.
Na glavnoj ulici, nakon {to su svi ti ljudi uz ciku i vrisku izba~eni iz zdanja
prefekture, odmah se okupila povelika masa sveta; i tada je otac Sarso, ogor~en
i vidno uzbu|en, podstaknut pitanjima koja su plju{tala sa svih strana, po~eo
da mlatara rukama poput brodolomnika i da daje znake glavom i rukama da
ho}e svima da odgovori, odmah... pa eto, ja{ta... polako, samo malo prostora...
isteran iz nadle{tva... eto, ja{ta... narodu, narodu...
I po~eo je da dr`i govor:
– Zborim u ime Boga, o hri{}ani, koji je iznad svakog zakona kojim se ma ko
mo`e podi~iti, i gospodar je svih i ~itave zemlje! Mi nismo ovde samo da
bismo `iveli, o hri{}ani! Mi smo ovde da bismo `iveli i umrli! Ako neki ljudski
zakon, nepravi~an, sirotinji osporava za `ivota pravo na pedalj zemlje, za koju
}e, stupiv{i na nju nogom, mo}i da ka`e: “Ovo je moje!” ne mo`e da joj, u
smrti, ospori pravo na raku! O hri{}ani, ovi ljudi su ovde u ime ostalih ~etiri
stotine nesre}nika kako bi zatra`ili pravo na pokop! @ele svoje rake! Za sebe i
svoje mrtve!
– Groblje! Groblje! – ponovo su uglas povikali, s podignutim rukama i o~ima
punim suza, dvanaestoro ljudi s Margarijevog feuda.
A sve{tenik, ohrabren zgra`anjem okupljene mase, nastoje}i da se digne {to
vi{e mo`e na vrhove prstiju kako bi sve nadvisio:
– Evo, evo, pogledajte, o hri{}ani: ovim dvema `enama... gde ste? Istupite!
Evo: ovim dvema `enama umire otac, koji je otac svih nas, na{ glavar, osniva~
na{eg sela! Ima vi{e od {ezdeset godina kako se taj ~ovek, koji je sada na
umoru, popeo na Margarijevu zemlju i na stenovitom planinskom hrbatu
sopstvenim rukama podigao prvu ku}u od trske i gline. Sada gore ima vi{e od
sto pedeset ku}a; vi{e od ~etiri stotine stanovnika. Najbli`e selo, o hri{}ani,
udaljeno je sedam milja odatle. Svaki od tih stanovnika, kojem umre otac ili
majka, supruga ili dete, brat ili sestra, mora da do`ivi tu patnju da gleda le{
svog najro|enijeg natovaren, o hri{}ani, na le|a mule kako bi pre{ao,
truckaju}i se u sanduku, vi{e milja strmom stazom preko stenja! I neretko se
dogodi da se mula oklizne i sanduk pukne i mrtvac se otkotrlja me|u kamenje
ili u blato potoka! To se doga|a, o hri{}ani, jer nam gospodin baron od
Margarija okrutno uskra}uje da sahranjujemo na{e mrtve u jednom kutku
podno na{eg sela kako bismo mogli da bdijemo nad njima i da ih ~uvamo! Do
sada smo tu muku podnosili bez roptanja, zadovoljavaju}i se time da molimo,
da preklinjemo sklopljenih ruku tog okrutnog gospodina! Ali sada kada umire
otac svih nas, o hri{}ani, na{a starina, sa `eljom da zna da }e biti sahranjen

p r e v o | e n j a
i
k n j i ` e v n o s t i
s v e t
104

tamo, gde u tolikim ku}ama sada gori vatra koju je on prvi razgoreo, mi smo
do{li ovamo da zahtevamo pravo, ne ba{ zakonsko, ali lju... {ta? {ta se
de{ava?... velim ljudsko... lju...
Nije mogao da nastavi. Zbijeni odred stra`ara i `andara upao je u gomilu i,
nakon du`eg ko{kanja pra}enog vikom, zvi`ducima i aplauzima, uspeo da je
rasturi. Jedan potkomesar je uhvatio oca Sarsa za mi{ice i sproveo ga, zajedno
s ostalih dvanaest ljudi sa Margarijevog feuda, u policiju.
U tom trenutku je baron od Margarija, koji je dotle stajao po strani me|u
grupicom poznanika, huk}u}i kao da ose}a kako ga svakim ~asom sve vi{e
gu{i i pritiska teret javnog skandala zbog osione besede onog sve{tenika, i vi{e
puta poku{ao da se otrgne iz ruku koje su ga dr`ale kako bi se bacio na
govornika; sad kada je gomila po~ela da se razilazi, pri{ao bli`e, okru`en
grupicom ljudi ~iji je broj sve vi{e rastao, i, zemljan u licu, zadihan, kao da je
malo~as iza{ao iz kakve tu~e na `ivot i smrt, po~eo da pripoveda da su on i,
pre njega, njegov otac don Rajmondo Margari, koje su ti ljudi i onaj sve{tenik
{arlatan predstavili kao okrutne varvare koji su im osporavali pravo na pokop,
ve} {ezdeset godina, naprotiv, bili `rtve ne~uvene otima~ine koju je po~inio
otac one dve `ene, opasan ~ovek, nasilnik i najgori prepredenjak. Rekao je da
on ve} godinama ne mo`e slobodno da se kre}e po vlastitoj zemlji, tamo gde
su ti ljudi izgradili svoje ku}e i onaj sve{tenik svoju crkvu, ne pla}aju}i ni
da`bine, ni zakup, ne pitaju}i ga ~ak ni za dozvolu da tako zaposednu njegovo
imanje. On je mogao da po{alje svoje ~uvare da ih sve oteraju, kao pse, i da
sru{e njihove ku}e; nije to u~inio; ne}e to u~initi; pustio ih da `ive i da se
mno`e, gore nego ze~evi: svaka od tih `ena donosila je na svet najmanje
dvadesetoro dece; tako da se, za manje od {ezdeset godina, tamo namno`io
~itav jedan narod. Ali to im nije bilo dovoljno, eto, nisu bili zadovoljni: taj
sve{tenik advokat, koji `ivi na njihov ra~un, koji je svima raspisao namet za
izdr`avanje svoje crkve, nahu{kao ih je da do|u ovamo: ne samo da `ele da
ostanu na njegovoj zemlji kao `ivi, `ele tu da ostanu i kao mrtvi. E pa, to ne
mo`e! To ne! Nikad! Podnosio ih je kao `ive; ali da dopusti da se i kao mrtvi
ba{kare na njegovoj zemlji – to nikad! Izme|u ostalog i zato da se njihova
otima~ina ne bi pro{irila i pod zemlju uz pomo} njihovih mrtvih! Prefekt mu je
dao za pravo; obe}ao mu je, {tavi{e, da }e gore poslati `andare kako bi spre~io
svako nasilni{tvo: jer je starac, koji je ve} mesec dana umirao od vodene
bolesti, bio ~ovek koji je bio u stanju da naredi da ga `ivog sahrane u raci koju
je ve} iskopao na mestu gde je zamislio da treba da nikne groblje, ~im mu dve
k}eri i onaj sve{tenik budu saop{tili da je njihov zahtev odbijen.
I doista, kada su, popodne, otac Sarso i njegovi ljudi pu{teni na slobodu, nakon
~ega su se uputili u gostionicu gde su prethodnog dana ostavili mule, tamo su
zatekli veliki broj stra`ara i `andara na konju, zadu`enih da ih sprovedu sve do
Margarijevih visoravni, do njihovog sela.
– Jo{ i to? – po~eo je da cepti od besa otac Sarso, videv{i ih. – Jo{ i to? A
za{to? Jesmo li mi mo`da razbojnici pa da nas tako sprovodite uz naoru`anu
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pratnju? Pa dobro... jo{ bolje, ja{ta... {tavi{e, stavite nam okove! Hajde, hajde,
idemo! Na konje! Na konje!
^inilo se kao da je pro{ao kroz mu~eni{tvo. Sav ponosan na ono {to je u~inio,
nije mogao da do~eka da stigne u selo sa tom pratnjom, koja }e svima tamo
gore biti dokaz s kakvim se `arom, kakvom stra{}u zalagao da starcu obezbedi
pokop.
Bilo je ve} kasno i znali su da ih s nestrpljenjem o~ekuju jo{ od prethodne
ve~eri. Ko zna da li je starac jo{ `iv! Svi su se iskreno nadali da je umro.
– O tatice... o tatice... – cmizdrile su dve `ene.
Ma dabome, bolje da je umro u neizvesnosti, s nadom barem da su uspeli od
barona da iskam~e odobrenje da podignu groblje.
Hajde, idemo, idemo... Spu{talo se ve~e, i {to se vi{e odlagao ~as njihovog
povratka, to je mo`da sve ~vr{}a i ja~a bila ova nada u srcima svih onih koji su
ih gore ~ekali. I utoliko }e ve}e biti njihovo razo~arenje.
Isuse, Isuse! Kakva buka od kopita! Zvu~alo je kao kakav ratni mar{. Ko zna
{ta }e pomisliti oni u Margariju, kada ih vide kako se vra}aju pra}eni tolikim
`andarima!
Starac }e to odmah primetiti.
Umirao je pod vedrim nebom, okru`en svojim najbli`ima, sede}i ispred vrata
svoje zemaljske ku}e; nije vi{e mogao da le`i, budu}i da se gu{io od stravi~ne
nadutosti prouzrokovane vodenom bole{}u. ^ak je i no}u ostajao u sede}em
polo`aju, predi{u}i, o~iju okrenutih ka zvezdama. O njemu se staralo ~itavo
selo, koje je ve} mesec dana neumorno bdelo nad njim.
Da je makar bilo mogu}e spre~iti ga da vidi sve te `andare...
Otac Sarso se obratio naredniku, koji je jahao pokraj njega:
– Zar ne bi mogli malo da zaostanu? – upitao ga je. – Da se dr`e na izvesnom
odstojanju, kako bi taj siroti starac poverovao da smo dobili odobrenje?
Narednik nije odmah odgovorio. Nije imao poverenja u tog sve{tenika; pla{io
se da bi, ukoliko pristane, ugrozio svoj autoritet. Naposletku je rekao:
– Vide}emo, o~e; vide}emo na licu mesta.
Ali kada su nakon vi{e sati napornog puta stigli u podno`je strme planinske
staze, razabrali su izdaleka, uprkos ve} gustoj tami, jedan tako neobi~an prizor
da se vi{e niko nije usudio da pomisli da bi mogao iz samilosti da obmane
starca.
Gore visoko, na stenovitom obronku, treperili su nekakvi plami~ci. Snopovi
sena goreli su ovde-onde, odakle su se ka zvezdama dizale guste vijuge
u`arenog dima, kao za Bo`i}nu devetnicu. I pevali su, tamo gore, pevali, ja{ta,
ba{ kao za Bo`i}nu devetnicu, pri svetlosti tih vatri.
[ta se dogodilo? Gore, trkom! Trkom!
^itavo selo se okupilo bezmalo kao da proslavlja kakav paganski pogrebni
ritual.
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Starac, ne mogav{i vi{e da izdr`i od nestrpljenja, u nadi da }e ubla`iti okrutne
patnje gu{enja, nalo`io je da ga zajedno sa stolicom prenesu na mesto gde }e
ni}i groblje, ispred njegove rake.
Pokraj stolice, na kojoj je sedeo poput kakve d`inovske dahtave vre}e, opran,
po~e{ljan i odeven u pogrebnu ode}u, stajao je njegov sanduk od jelovine,
spreman ve} nekoliko dana. Na poklopcu tog sanduka po~ivali su jedna no}na
kapa od crne svile, par ~ojanih papu~a i jedna maramica, i ona od crne svile,
presavijena tako da, ~im umre, mogu da mu je podmetnu ispod brade i ve`u na
temenu kako bi mu dr`ala zatvorena usta. Jednom re~ju, sve {to je potrebno za
poslednji ispra}aj.
Unaokolo je, sa sve}ama u ruci, stajalo ~itavo selo, poju}i starcu litanije.
– Sancta Dei Genitrix,
– Ora pro nobis!
– Sancta Virgo Virginum,
– Ora pro nobis!
A treperenju svih tih plami~aka je, s bezmernog nebeskog svoda, odgovaralo
svetlucanje nepreglednog mno{tva zvezda.
No}ni povetarac mrsio je star~evu retku kosu, jo{ uvek vla`nu i neobi~no
zagla|enu. Neznatno pokre}u}i naduvene ruke, jednu polo`enu preko druge,
je~ao je kroz hropac, kao da ho}e da se ute{i i olak{a sebi muke:
– Travica... travica...
Ona koja }e ni}i na njegovoj zemlji, ubrzo, tamo, preko njegovog groba. I
pru`ao je ka njoj noge izobli~ene od nadutosti, poput dva mehura u debelim
~arapama od tamnoplavog pamuka.
^im je oko njega narod po~eo da vri{ti, videv{i kako uz zveckanje sablji ka
njima galopira jedna tako velika konjica, probao je da se uspravi na noge;
za~uo je pla~ i zadihane odgovore pristiglih; i, shvativ{i, poku{ao naglavce da
se baci u raku. Zadr`ali su ga; svi su se zbili oko njega, kao da `ele da ga
za{tite od `andara; ali narednik je uspeo da razbije gomilu i naredio je da tog
starca na umoru smesta odnesu ku}i i da se razi|u.
Starca su, poput kakvog sveca na nosiljci, podigli zajedno sa stolicom, a potom
su se mu{karci i `ene sa Margarijevog feuda, dr`e}i visoko sve}e, kukaju}i i
pla~u}i, uputili ka svojim ku}icama koje su se belele gore visoko, rasute me|u
stenjem.
Pratnja je ostala u mraku, stra`are}i pod zvezdama nad praznom rakom i
sandukom od jelovine, ostavljenim tu, s onom no}nom kapicom i onom
maramicom i onim papu~ama koji su le`ali na poklopcu.
Lui|i Pirandelo (1867–1936) ro|en je u Agri|entu, na Siciliji. Osim brojnih
drama, kojima je stekao slavu, i sedam romana, iza sebe je ostavio i
impozantne Pripovetke za godinu dana, koje sadr`e oko 250 pripovedaka
podeljenih u 15 zbirki. Nobelovu nagradu za knji`evnost dobio je 1934.
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godine. “Kao autoru pripovedaka svakako mu nema ravnog, ~ak ni u vode}oj
zemlji ove knji`evne forme... Njegove pripovetke su raznovrsne i po tematici i
po karakteru: opisi `ivota, bilo surovo realisti~ni ili filozofski duboki ili
paradoksalni, ~esto su obojeni kako humorom tako i satirom... Odlikuju se
jednostavnom i prirodnom improvizacijom koja im daje spontanost,
nadahnutost i `ivot.” (Per Halstrem, sekretar [vedske kraljevske akademije, na
dodeli Nobelove nagrade za knji`evnost 1934.)
Pripovetka “Requiem aeternam dona eis, Domine!” preuzeta je iz njegove
tre}e zbirke pripovedaka “Radosni pozdrav”.
A. S.

— Marlen Haushofer

—

Prole}e 1945
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Prevela s nema~kog Spomenka Kraj~evi}

Tog dana prepodne, Suzi je prona{la `abu. @aba je sedela na velikom listu
kopitnjaka i ljulju{kala se, reklo bi se s u`ivanjem. Suzi joj je pru`ila ka`iprst a
`aba ga je ne`no obuhvatila zelenim prsti}ima.
Bila je tako laka. Suzi je pomislila kako u ruci nikad nije dr`ala ne{to lak{e.
Pili}i su u odnosu na nju bili te{ki i nezgrapni. Ba{ kad se `aba prebacila na
Suzin prst, za~ule su se sirene. Suzi je snu`deno spustila `abu u travu i preko
nevelike livade otr~ala ku}i. Suzina mama je ve} snela dva kofera u podrum;
kad je ugledala devoj~icu, odahnula je s olak{anjem.
U podrumu ih se okupilo osmoro. De`urni za za{titu od vazdu{nih napada pri~ao
je viceve koje je ponavljao pri svakom alarmu i kojima se ni sada niko nije
smejao. Mama je povukla Suzi na krilo i stezala je uz sebe kad god bi pala
bomba, {to je Suzi gu{ilo. Nabrala je nos. U podrumu je neprijatno mirisalo, a
majci su usne opet pomodrele. I kao uvek kad bi videla bespomo}nost svoje
velike, tamnokose mame, Suzi se razbesnela zbog toga {to nije starija. Osam
godina je premalo. @elela je iz sve snage da je odrasla i sna`na, pa da uvije mamu
u vuneno }ebe, uzme je u naru~je i nekud odnese. Kuda, to dodu{e nije znala.
Kad je uzbuna pro{la, Suzi je pomogla majci da kofere odvu~e uz stepenice pa
se vratila na livadu. Tamo se ba{ ni{ta nije promenilo. Jedino se `aba prebacila
na tre}i kopitnjak od onoga na kome je pre bila, i sad se na novom listu
ljulju{kala na suncu. Suzi se ~udila `abinom miru i smatrala ga pomalo
neumesnim. Onda je po~ela da od listova bukve pravi `abi gnezdo, ~ime se
zabavljala dok je nisu pozvali na ru~ak.
Poslepodne se pro{etala i neko vreme zami{ljeno posmatrala tri susedova konja
koji su nepomi~no stajali na livadi, kao da spavaju. Trava je bila kratka i
svetlozelena, a sunce je `arilo crvenkastosme|e krzno `ivotinja. Grejalo je i
Suzinu glavu, te su je zahvatile lenjost i pospanost. Niz put {to se spu{tao s
planine slivao se otopljen sneg, obrazuju}i {uman poto~i}. Suzi se pitala da li
bi trebalo da ga {tapom skrene prema livadi, ali se najzad manula tih misli pa
je oborene glave i sva o{amu}ena od prole}nog vazduha otabanala ku}i.
Mamu je zatekla na balkonu. Sadila je dan i no} u sanduk za cve}e. Suzin tata
stajao je iza mame i primetio: “Taj bi posao, Marija, mogla mirno da
presko~i{.”
Mama je bespomo}no okrenula k njemu svoju tamnu glavu. “Pa jeste”, slo`ila
se. “U pravu si. Ali ne{to bi ipak trebalo da zasadim, na balkonu je bez cve}a
tako tu`no.”
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Tata je tad zabrundao: “Vreme je da se kona~no navikne{ na to da `ivot u ratu
ne mo`e da bude veseo.”
“Ta~no”, poslu{no je odvratila mama. “Mora}u da se naviknem, nema druge.”
Tata je zevnuo, ispravio zavrnute rukave, obukao `aket i nestao u vratima.
Suzi je sa~ekala da tata iza|e iz ku}e pa je ustr~ala uz stepenice, izula kaljave
cipele i obula iskrpljene ku}ne patike. Nadala se da }e nagovoriti mamu da joj
pri~a pri~e, ali se odjednom pojavila neo~ekivana go{}a: debela `ena odevena
u crno koja se ve} na vratima obisnula Suzinoj mami oko vrata i glasno je
poljubila.
Neznanka je u{la u sobu u cipelama, unev{i puno vla`ne zemlje na svetao
tepih. Mama to kao da nije ni primetila. Oti{la je u kuhinju iz koje se vratila sa
crnom kafom i keksom od ovsenih pahulja koji je prepodne ispekla.
Debela `ena je, pla~u}i i s ustima punim keksa, po~ela da pri~a kako dolazi s
groblja gde su sahranili zemne ostatke njenog mu`a.
Rekla je ba{ tako, “zemne ostatke”. Suzi nije odmah shvatila o ~emu govori,
po{to taj izraz jo{ nije bila ~ula.
“Moj jadni Teodor, raznet u hiljadu par~i}a”, jecala je `ena. Onda je gurnula
jo{ dva keksa u usta, pa se tako stra{no zagrcnula da je sva poplavela. Mamini
kapci prestra{eno su podrhtavali. “Molim te, Tekla”, rekla je slabim glasom,
“pazi se, molim te.”
@ena je prestala da ka{lje, obrisala mrvice, pljuva~ku i suze s lica i kazala: “A
{to, pa, da se pazim?” Potom je, pribli`iv{i Suzinoj mami svoje oznojeno i
pometeno lice, nastavila: “Ni{ta vi{e ne razumem, Marija, ama ba{ ni{ta...”
Suzi ju je posmatrala s besom i odvratno{}u. [to je uop{te dolazila? Samo zato
da im jede keks i da toliko prestra{i mamu da }e uve~e, kad bude krpila ~arape,
stalno da se ubada u prste? Kona~no je, kad se ve} smrklo, debela `ena oti{la.
Delovala je ne{to bodrije i otplovila niz ulicu ljuljaju}i se poput natovarene la|e.
Kao uvek kad je tata imao no}nu smenu, mama je pozvala Suzi da spava u
bra~nom krevetu. Suzi je privukla k sebi maminu debelu pletenicu, prislonila o
nju obraz i odmah zaspala.
Probudila se od zavijanja sirena. Sva pospana, usko~ila je u trenerku i mantil.
Videla je da mama drhti i da ne mo`e da podigne kofer. Onda je odlu~no
dohvatila maminu ruku i izvela mamu iz ku}e.
No} je posvetlela od beli~astih loptica koje su visile nad gradom. Zbog njih je
mama jo{ vi{e drhtala. Suzi ju je svojom mr{avom rukom obgrlila oko boka,
prevela je preko livade i dovela do bukve. ^ula je kako vla`na trava {ljapka
pod njihovim nogama i videla kako se u vazduhu rasprskava lanac novih
loptica. Po{to su se na{le pod bukvom i Suzi povukla mamu nani`e, na vla`no
li{}e, prve bombe pale su na grad. Suzi je napeto oslu{kivala. Onda je
razabrala neki ~udan, klepetav zvuk. Kad je shvatila da to mama cvoko}e
zubima, iz nje je i{~ezao svaki strah.
“Ne boj se, mama”, pro{aptala je. “Nema{ od ~ega. Nismo u podrumu.”
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Mama je pridigla glavu pa je udahnula polako i duboko.
“Ovde ima vazduha koliko god ho}e{, je l’ da, mama?”
Mama se tiho nasmejala, a Suzi je odjednom osetila neobuzdanu radost.
Poku{ala je da mami ispri~a da je na{la `abu, ali od eksplozija bombi nije ~ula
ni sopstvene re~i.
Mama je, svejedno, prestala da drhti i opu{teno se ispru`ila po li{}u. Suzi nije
legla kraj nje, nego je sedela uspravljenih le|a i pa`ljivo i napeto piljila ka gradu.
Kad je buka utihla i kad se vi{e nije ~ulo ni brundanje avionskih motora, videla
je da u gradu na vi{e mesta gori i da se plamen podi`e visoko u vazduh.
“Zatvori o~i, mama!” rekla je tad strogo, a mama se okrenula na stranu i
polo`ila obraz na Suzin mantil. Po{to su se oglasile sirene za kraj uzbune, Suzi
se nagla nad nju i videla da je zaspala. To joj se ~inilo kao pravo ~udo.
Da, mama je spavala, njen dah, miran i topao, strujao je preko Suzine ruke, a
negde, skrivena pod li{}em ili mo`da u gnezdu koje joj je Suzi napravila,
sigurno je spavala i `aba, spokojno i bezbedno.
Suzi je obazrivo probudila mamu pa su se vratile ku}i. Kad su se ponovo na{le
u krevetu u kome je jo{ bilo traga njihove toplote, mama odjednom re~e: “Ipak
}u ja na balkonu zasaditi karanfile, one duple, mo`da i malo spomenka.”
“Zasadi”, pospano je promrmljala Suzi. Potom je privukla maminu
poluraspletenu pletenicu i gurnula je pod svoj obraz. “Miri{e kao vla`ni listovi
bukve”, stigla je jo{ da pomisli, pa je zaspala.
Marlen Haushofer (Marlen Haushofer) Mada je austrijska knji`evnica
(1920–1970) ve} za `ivota bila oven~ana uglednim nacionalnim nagradama,
njena proza je u vreme kad je nastala za tradicionalni ukus bila suvi{e
obele`ena vizurom “nervno labilnih `ena”, dok su za knji`evnu elitu njena
pripoveda~ka sredstva bila nedovoljno atraktivna. Najuspe{nije knji`evno
ostvarenje Marlen Haushofer, roman Zid, odjeknulo je kao bomba tek kada
je 1983. godine drugi put objavljeno, da bi na nema~kom govornom
podru~ju nastavilo `ivot kultne knjige. Autorkin sluh za teskobu socijalno
definisane situacije `ene i uverenje da me|u polovima postoji nepremostiv
jaz ubrzo }e je u~initi i jednom od ikona `enskog pisma. Zakasneli uspeh
romana Zid obnovio je interesovanje za delo Marlen Haushofer u celini.
Nova ~itanja proze Marlen Haushofer u nepretencioznosti njenog stila vide
superiornu jednostavnost klasike, u gra|enju njenih pri~a prepoznaju
~ehovljevsko ume}e, a u njenom tihom, uzdr`anom glasu razaznaju
upozorenje na fa{izam natalo`en u svakodnevici malogra|anske porodice.
Opus Marlen Haushofer nije velik – ~ine ga pet romana, dve novele, dve zbirke
pripovedaka, nekoliko radio-drama i ~etiri knjige za decu – i nije sve u tom opusu
izdr`alo proveru vremena. Ali ono {to jeste, a to su, pored romana Zid, romani Nebo
koje se nigde ne zavr{ava i Mansarda, novela Kako smo ubili Stelu i ve}i broj
pripovedaka, pre svega onih iz poznog razdoblja, relevantan je knji`evni iskaz
specifi~ne emotivnosti.
S. K

— Silvija Monros-Stojakovi}
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Kolumbo (po svoj prilici ro|en u \enovi 1451; umro u Valjadolidu 1506),
pored grafita s “Beogradskog prole}a” ’99. godine, u svetu je poznat i po
~uvenom jajetu. Naime, po povratku sa dalekih putovanja – kojima, ako i nije
otkrio put do Indije, otkrio je nove vodene puteve do sveta koji je dotle bio
Evropi nepoznat – neki rodoljubivi plemi}i su ga do~ekali primedbom da, sve i
da nije stigao do bitno druga~ijih obala, [panija ne oskudeva u drugim
odva`nim moreplovcima koji bi tako|e otkrili Ameriku. Ne uzvra}aju}i na
takve primedbe, Kolumbo je samo zamolio da mu se donese jedno jaje, te je
prisutnima predlo`io da ga usprave; da ga postave uspravno na stolu, bez
ikakvih podupira~a i drugih pomagala. Prisutni su se isprva pogledali u ~udu,
potom su poku{ali da jaje tako i postave. Kako u tome nisu uspeli, jaje se
vratilo Kolumbu. On ga je onda blago lupnuo {otkom o sto, i jaje je stalo
uspravno. Vrli plemi}i su tada uzviknuli: “Pa to smo mogli i mi!”. U to
Kolumbo nije ni posumnjao, kad im je ve} pokazao kako. Odonda se sintagma
“Kolumbovo jaje” koristi kao izraz za prenosno zna~enje kao: lako je biti
vojskovo|a posle bitke; lako je biti naknadno pametan.
Iako je sli~an slu~aj \or|o Vazari zabele`io koju godinu ranije u svojoj
znamenitoj knjizi @ivot slikara, vajara i neimara – gde opisuje kako je Filipo
Bruneleski odbio da poka`e maketu budu}e kupole velelepne katedrale, i kako
je tom prilikom tako|e zamolio da mu se donese jaje, da bi, po{to se isto
desilo, objasnio da, ako bi pokazao tra`enu maketu, svako bi mogao da napravi
i kupolu – u istoriju je u{lo ve} pomenuto Kolumbovo jaje.
Po danu Kolumbovog otkri}a kontinenta, koji }e posle biti nazvan po drugom
moreplovcu, Amerigu Vespu~iju – jer se ~ini da je ukupna plovidba kroz `ivot
neka vrsta izreke tipa: ko rano rani, sam u nju upada, tj. igra uzajamnih
ogledala, i to u nedogled – 12. oktobar se slavi kao Dan ameri~kog
starosedeoca u celom {panskogovornom svetu, a i kao Dan {panskog jezika u
svetu uop{te. Sad ne bismo o tome kako se i na koji na~in taj jezik ra{irio
me|u pripadnicima drevnih kultura, ~iji pre`iveli potomci na ogromnom
prostranstvu, ipak mogu da se sporazumeju izme|u sebe i kad su im izvorni
jezici razli~iti, a gde je {panski zajedni~ki jezik pola milijarde ljudi –
uklju~uju}i tu donekle i Filipince – bez obzira na izvesne razlike, pogotovo u
odnosu na pedesetak miliona gra|ana [panije. Pri tom, oni samo uslovno
re~eno govore {panski: njega zapravo najpre govore oni koji ga najvi{e
iskrivljuju dok ga izgovaraju, iako drugi jezik zvani~no i nemaju. Dakle,
Andalu`ani, koji gutaju slogove a frikativne glasove ina~e brkaju. Ostali
gra|ani [panije govore ili kastiljanski, ili baskijski, ili galicijski, ili katalonski.
Ili, pak, svahili. Bez sumnje, i arapski. Kao i kineski, rumunski ili srpski.
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Avaj, mi u srpskom govornom podru~ju jo{ ne znamo kako se ta~no zove
op{tepoznati Kolumbo, na {panskom Cristóbal Colón!
Ime mu se pojavljuje kao Kristobal, kao Kristifor, kao Hristihor pa ~ak i kao
Kristofer. Ali to i nije najporaznije, ~ak ni nakon vi{e od pet stotina godina od
tzv. otkri}a Amerike, i nakon vi{e od ~etvrt veka od osnivanja katedre za
iberijske studije na Filolo{kom fakultetu Beogradskog univerziteta. Porazno je to
{to se u okviru pomenutih studija ne radi na ustaljivanju jedinstvenog re{enja.
[ta tek onda re}i za prevode samoukih prevodilaca, bez obzira {to je njihov rad
ponekad sasvim zadovoljavaju}i. Uostalom, ni fakultetska diploma ne jem~i
te~no znanje izu~avanog jezika, kao {to ni sopstveni jezik nije uvek pravilno
nau~en. U takvim okolnostima, neizbe`an je zbunjuju}i {areni{ ~ak i kod
prevo|enja osnovnih naziva, pojmova ili imena.
Tome doprinosi i pravilo Matice srpske, po kojem je na~in pisanja ili/i
izgovaranja koji se ve} ustalio, ma kako nepravilan bio, stariji, u smislu
pravopisnog stare{instva od na~ina na koji bi {kolovani stru~njaci za pojedine
jezike – nekada izuzetno retki ili nepostoje}i u ovoj sredini – mogli da obrazlo`e
i odbrane pred obi~ajnim pravom u etimolo{kom, fonetskom i svakom drugom
smislu.
Kako su imena pisaca Zlatnog doba [panije, ili velikana {panskog slikarstva, po
svoj prilici u srpski u{la preko francuskog ili nekog posredni~kog jezika, mi i
dalje govorimo o Lopezu de Vegi i o Velaskezu (López de Vega; Diego
Rodríguez Silva de Velázquez). Izuzetak je, ka`e Matica, toponim Saragosa
(Zaragosa).
Fonema “z” kao mentalne alatke, ili naprosto fizi~kog zvuka, u {panskom jeziku,
me|utim, nema. Naprotiv, u samoj [paniji se slovo “z” (uostalom, kao i slovo c
u odre|enim sklopovima) izgovara jo{ i sna`nije od obi~nog slova “s”. Da se
podsetimo, pri tom, najprihva}enije definicije samog fonema: to su osnovne
teorijske jedinice za izu~avanje fonske-fonolo{ke ravni odre|enog ljudskog
jezika. Me|u merilima za odre|ivanje {ta ~ini a {ta ne ~ini fonem jeste i njegova
distinktivna funkcija. “P” i “b”, koji se na nizu jezika u Kini do`ivljavaju kao
pozicione varijacije istog fonema, u {panskom imaju distinktivnu funkciju, kao
{to tu funkciju ima ~ak i jedno jedino “r” u sredini re~i a u odnosu na jedno
jedino “r” na po~etku re~i, ili ~ak u odnosu na udvojeno “r” (“rr”) u sredini re~i.
Na {panskom nije isto pera i perra: jedno je kru{ka, drugo je ku~ka. S druge
strane, {panski ne pravi razliku izme|u “b” i “v”; da sad ne otvaramo pitanje da
li je to razlog zbog kojeg su razne re~i koje se u {panskom pi{u sa “b”, na srpski
transkribovane sa “v”, kao na primer Havana, Kordovljanin (La Habana,
cordobés).
I kao {to se u {panskom “b” i “v” izgovaraju istovetno, tako se izgovaraju “~” i
“}“, s tim {to je u samoj [paniji, a za razliku od Hispanske Amerike (zna~i, u
zemljama Latinske Amerike u kojima se govori {panski, a ne portugalski ili
francuski) taj izgovor ipak mek{i. Kad govori [panac, reklo bi se da ka`e
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1 Povodom `argona i uop{te, jedan kolega ume ~ak i da se preigra, kao Dastin Hofman kad glumi
tronutost prilikom primanja nagrade za ostvarenu ulogu. Premda je iskreno tronut, on se tom
prilikom, odista istinski, najpre zahvaljuje majci za svoj postignuti uspeh u ulozi transvestita
ili autisti~ara. Taj kolega je nedavno preveo ~ak i ime glavne junakinje romana kolumbijskog
pisca u kojem se ona zove Rosario Tiheras (u izvorniku Horhea Franka, Rosario Tijeras).
Naravno da kolega zna da ta re~ na srpskom znaci “makaze“. Zato je naslov romana i preveo
po imenu glavne junakinje, Rosario Makaze. Kao kad bi se ~lanovi porodice o kojoj Garsija
Markes pi{e u megaromanu Sto godina samo}e u prevodu prezivali Dobar dan...
I ma koliko taj prvi prevod sage o Buendijama bio manjkav, hvale je vredna snaga
prevodioca da Markesove likove u~ini raspoznatljivim i u prevodu na jo{ jedan jezik, pri
~emu je hispanistika tada tek bila u povoju, uprkos barem dva do tri prevoda Servantesovog
Kihota (o ~emu }e tako|e biti re~i u ovom prilogu, napisanom povodom ~asti koja je
njegovoj autorki ukazana kad je pozvana da sara|uje na obele`avanju jubileja ~asopisa
Mostovi, koji u protoku vremena zaista uspostavlja mostove, i tako ~etrdeset godina).
Pre toga, ipak treba re}i da su jednako hvale vredne i one kolege koje su tako nenasilno u
srpski jezik uvele, bezmalo kao da su u narodu prevoda i nastali, likove iz bajke, baleta, ili
stripa, odn. crta~a: Crvenkapica; Krcko Ora{~i}; Du{ko Dugou{ko...
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“mu}o” (mucho, u zna~enju “mnogo”), a kad govori Meksikanac, Venecuelanac
ili Argentinac, reklo bi se da ka`e “mu~o” (mucho, u zna~enju “mnogo”).
Na`alost, tek tu nema doslednosti kod transkribovanja: ovamo se pi{e ^ile,
ovamo Ma}ado – {to bi jo{ i imalo izvesnu logiku, po{to je prvo ime jedne
latinoameri~ke dr`ave, drugo je ime {panskog pesnika – ali, isto tako, pi{e se i
Kon~a (Concha, {panski nadimak `enskog imena Concepción) a i }a-}a-}a
(naziv latinoameri~kog plesa cha-cha-cha).
Umberto Eko, koji iako erudita ipak nije ni lingvista ni leksikograf, pre nego {to
je romanom Ime ru`e postao planetarni predstavnik uspe{ne profesorske
literature, u knjizi Otvoreno delo iznosi stav da je svako tuma~enje knji`evnog
dela valjano, samo ako je dosledno prevedeno.
Doslednosti prilikom prevo|enja sa {panskog nema ni kad su jo{ neki plesovi u
pitanju, kao recimo tango. Iako bi kao putokaz mogao da poslu`i bolero (volim
razna bolera), kod tanga ne znamo {ta da ka`emo: volim brazilska tangâ, ili pak
argentinske tangose? Volim li ih isto koliko i gau~ose? Ili put do postojbine
tangosa i gau~osa staje previ{e pezosa?
Peso kao nacionalna valuta Argentine i jo{ nekih zemalja tog dela sveta, gde –
kao {to je ve} re~eno – dodatno nema glasa “z”, mogao bi da bude pod istim
pade`nim re`imom kao i pomenuti bolero. Kad se stvari ne re{e na vreme,
vreme }e ih nere{ene umno`avati u nedogled. Te{ko je iskoreniti ono {to se
jednom pogre{no zapati. Posle toga sve drugo je krv, znoj i suze; ~ista patnja.
Pogotovo za u{i: njih para taj neki peso, na stranu to {to je i to para po sebi. Na
ovom mestu valja priznati da i poneki od nas, ~etuju}i sa svojim najro|enijim
tamo, bri`no pitaju odavde a je l’ imate dovoljno pezosa, ili da vam pored ajvara
slede}i put po{aljem i kikersice sa Bulevara? Odgovor obi~no glasi, hvala, kevo,
~uvaj ti din|i}e, to nama ovde ni{ta ne zna~i.
I ne zna~i, kad je `argon posebno poglavlje.
Kad za ovladavanje njime treba imati op{tu kulturu, bar na vi{e jezika.1
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I kad se sad pojavljuje jo{ i katalonski, unapred oboleo od endemske anamneze
na ovim prostorima, gde, s druge strane, ima vi{e prevodne knji`evnosti, nego
doma}ih knji`evnika prevedenih na strane jezike. Prevoda stranih autora
kapitalnih dela, ili pak dela u potpuno zasebnim segmentima, zaista ima u
zadivljuju}im razmerama, ne ulaze}i sada ni u uslove pod kojima prevodioci
rade kod nas, jo{ manje u predloge koje smo, opet neki od nas, davali de`urnim
poslenicima zvani~ne kulture, na osnovu saznanja o iskustvima drugih zemalja,
zahvaljuju}i pre svega znanju jezika, a o tome kako se i po kojim modelima i
merilima mogu strani izdava~i podsta}i na objavljivanje prevoda doma}ih
autora, ~ija bi im se dela predstavljala recimo jednom godi{nje, tako|e prema
jasno utvr|enom odabiru tih mogu}ih izdava~a. Sve u osnovanoj `elji da na{a
knji`evnost sistematski progovori i ostatku sveta.
Katalonski se, na radost jo{ nekih od nas, me|u nama sad dodatno pojavljuje.
Ali, opet, zbrda-zdola. U stvari, izgleda kao na{i postoje}i izdava~i, o ~emu je
ina~e ve} pisano: jedan izdava~ je hrom, drugi razrok, a tre}i jedva di{e ili nosi
rasparene ~arape.
Jedan izdava~ ima sredstva ali nema program. Drugi izdava~ ima program, ali
nema parica ni za lektora. Tre}i ponekada ima sve, po~ev od poslovnog
prostora, ali tada ne zna {ta }e jo{ i sa knjigom.
A na sve to, jo{ i taj katalonski, {to ga znaju oni koji ga ne pi{u, a prevode ga
oni {to ga ne znaju...
Nobelovac Klod Simon, smatraju}i da je stvarnost istrgnuti plakat preko
plakata, pisao je u zagradi unutar zagrade. Za razliku od Marsela Prusta, koji je
tokove svesti pratio re~enicom na desetak stranica. Stvarnost je mo`da i sama
svest, ~ak i u fusnoti.
U prevodima sa katalonskog sada se najzad mo`e nai}i na pravilnu
transkripciju imena ~udesnog slikara koje se u izvorniku pi{e Joan Mirò, a
izgovara se @uan Miro. Ali zato, najrasprostranjenije ime na katalonskom,
Josep, biva transkribovano ili kao D`, ili kao O, dakle kao D`ozep. Iz ko zna
kojeg razloga, po{to bi ina~e trebalo da bude @uzep...
No, i dalje po Kataloniji. Mi u prevodima sa {panskog jo{ ne znamo ni kako
re}i za glavno {etali{te u Barseloni, glavnom gradu Katalonije, pa ni kad je i na
katalonskom i na {panskom isto: Ramblas. Ho}emo li re}i {etao sam
Ramblasima, Ramblama ili Glavnim {etali{tem?
Ne zna se jo{ toliko toga, po~ev od, na primer imena katedrale, nazvane po
svecu koji je mo`da i nama poznat (da li u transkripciji izvornika, da li u
potpunom prevodu naziva), pa do toga kad i da li kurziv uop{te.
Jednom mi se desilo da u izvorniku stoji nacionales kao imenica, ne kao
pridev. Nije stajalo “nacionalisti”, iako su najpre to bili. Bili su frankisti, ali oni
nisu ni tako ozna~eni. Nacionalista na {panskom se ka`e nacionalista. Avaj,
po{to Rosa Montero u romanu Ljudo`derova k}i frankiste, kao pristalice
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No, u redu: ne}emo dalje da cepidla~imo.
Pa ni u vezi s tim {to se onaj koji se borio protiv svakojakih vetrenja~a fakat
zvao Kihote. Nenagla{eni samoglasnik poslednjeg sloga prvi pak otpada u
svakoj borbi. [ta tu da radimo?
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protivni~ke strane, ozna~ava na na~in koji kod ku}e kao da je dovoljno re~it a
da pri tome ne odvla~i pa`nju sa osnovne radnje raspiruju}i stare strasti oko
bolnog bratoubila~kog sukoba – mo`da poslednjeg rata koji je me|u
neposrednim u~esnicima iz celog sveta vo|en iz istinske vere u bolje
~ove~anstvo – moje je re{enje bilo “nacionalci”; uostalom, naslov jednog ina~e
sjajnog filma preveden je kao “Devojka za zbogom”. Taj roman Rose Montero,
koji se prevashodno odnosi na roditelje i decu u protoku istorije i hormona,
uvr{}en je me|u sto najboljih romana na {panskom jeziku do novog
hiljadugodi{ta. Moj smisaoni neologizam nije, me|utim, nai{ao na
razumevanje: ta ukleta bra}a iz Dervi{a i smrti, koja se kod smirenog Me{e
Selimovi}a ubijaju ~ak i zbog toga {to im ni prevod nije potreban...
Kao olak{avaju}a okolnost po mene, za taj moj prevod se tada pomislilo – ako
je uop{te pro~itan – da i nije tako r|av, kad se uzme u obzir da pojma nemam.
Naravno da ga ne mogu ni imati. Jer mi je to ipak sporedno u odnosu na jedno
ribarsko naselje, sada u inostranstvu.
To naselje se zove Donja Lastva. Iznad njega je, u Boki Kotorskoj (specifically
Montenegro) Gornja Lastva, do koje se sti`e kozijim ili pak asfaltnim putem
do vrha brda, i dalje sa mirisom mora, ali i usputnih kozica. Gornja Lastva, sa
sve kamenim krovovima tj. plo~aricama za sve vremena – i tamo zapu{tena –
sada i ovde me navodi na razmi{ljanje i o jednoj nedavno pro~itanoj pesmi.
Pesma je posve}ena pesniku koji je najzad priznat i kao romanopisac. Ime tog
argentinskog pesnika koji je ina~e predavao {panski u Beogradu, gde je
prevodio i Vaska Popu na {panski, glasi Huan Oktavio Prens. On je jo{ 1968. u
~asopisu Filolo{kog fakulteta “Znak” objavio ~lanak o tome za{to se Serbia na
{panskom ipak pi{e sa “b” a ne sa “v”: srpski narod je ~ak i u palatalizaciji
ponosit; servus na latinskom zna~i sluga, rob.
Na{ pesnik jednu svoju pesmu posve}uje i tom zajedni~kom Huanu, s tim {to
ga preimenuje u Oktavijana, a u toj pesmi se pominje jo{ i “dona Elvira”.
Pesnik je valjda mislio na Prensovu `ivotnu saputnicu, i tamo i ovde poznatiju
pod nadimkom “^ikita”. Dona pak ne postoji ni u starofrancuskom. Za vreme
studija, profesor Dra{kovi} nam je objasnio da nema ni done (jer bi to zvu~alo
kao italijanski) a ni donje (jer bi to zvu~alo kao podno`je). Profesor Dra{kovi}
nam je kao {ef katedre tada{nje romanistike objasnio da je najbolje da se svi
skupa dr`imo Speva o Rolandu, a svakako i Gorskog vijenca; ama kakve
gospe!
U izvorniku, s opro{tenjem, doña, tj. donja.
Toliko o Kihotu ili Kihoteu.
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[ta da se radi jo{ i sa “tangoom”, a posle “Poslednjeg tanga u Parizu”, ili pak
sa Pikasom, koji se pod maj~inim prezimenom proslavio u glavnom gradu
Francuske, gde se zvu~ni naglasak po pravilu stavlja upravo na poslednjem
slogu, kod Pikasoa.
Ne, ne}emo da cepidla~imo.
Ono: ñ na {panskom je “nj”; ono, predlog Ministarstvu, bio je jo{ jedna
vetrenja~a.
Taj predlog se zasnivao na ta~nom razgrani~enju parametara. Da ne bude opet
kao kod zlosre}ne nacionalne penzije, potpuno naopako izvedene uprkos
dobrim namerama. Kojima je i pakao poplo~an.
Takozvanim nacionalnim penzijama stvorena je pre svega zla krv me|u
kolegama, pa i u nizu drugih delatnosti. U nizu delatnosti srodne krhkosti a
trajnog dometa: pesma, slika, Hamlet. Pitanje glasi: mo`e li se delati uop{te, a
da delanje ne bude ve~ito i protiv sebe samog. Polazno pitanje glasi: mogu li se
pojmovi kao takvi razgrani~iti.
Mo`e li se razgrani~iti {ta je socijala – u prevodu, dodatna beda – a {ta pa
stvarna zasluga, pa da se preciznim sabiranjem bodova po jednom i po drugom
osnovu do|e do manje proizvoljnog ishoda, makar sve skupa ostalo i dalje
pomalo jadno?
Dok ne do|emo do tog odgovora, {ire metafizi~ke primene, ja se ipak vra}am
na temu.
^itam neki dan knjigu u kojoj glavni junak razmi{lja o odlasku na Korsegu.
Pre toga mi je na pro{logodi{njem Sajmu knjiga pa`nju privukla knjiga u
kojoj njen glavni junak ka`e kako je njegov otac otvorio valjda pekaru, ~im se
u mesto radnje doselio iz Henove. Nikako ne bih da cepidla~im, ponavljam,
ali meni se ~ini da su posredi Korzika i \enova. Uprkos tome, moram da
priznam kako ne znam razne druge lokacije. Ne znam, izme|u ostalog, taj
neki zabiti lokal u kojem biv{a operska peva~ica peva ariju iz “Ljubavnog
napitka”, dok u tom prevodu lokal nazvan po ~uvenoj ariji postoji kao “Eliksir
ljubavi”.
Znam samo da previ{e znam.
Pogotovo za prevodioca.
Ali isto tako znam da zato i uspostavljamo mostove.
Uspostavljamo mostove iz izazova do saznanja i nazad; neprekidno
istra`ujemo obale.
Nije isklju~eno da je i Kolumbo bio pre svega prevodilac.
Za njegovo jaje }emo ve} nekako.

Valjda kao i za sopstvene kajgane i druge Haralampije.
Sada, da se jo{ jednom zahvalim na pozivu Mostova i izvan fusnote.
A pre svega, da ~estitam Redakciji.
^estitam!
Moi, the go-between, uvek siempre.
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Silvija Monros-Stojakovi}, pisac i prevodilac, objavila je nekoliko autorskih
knjiga i veliki broj prevoda iz beletristike i humanistike sa {panskog i
katalonskog, me|u kojima su najzna~ajniji [kolice Hulia Kortasara, Sutra
u boju misli na mene Havijera Marijasa, Evropa i ideja nacije i O ljubavi
Hosea Ortega i Gaseta, Horhe Luisa Borhesa.

— Vasiq Mahno

—

Dve pesme
Preveo s ukrajinskog Jaroslav Kombiq

KAFENDISAWE U “STARBUCKS”

kada se zgor~alo iskustvo plodova i uskislo
mleko dana
sve ~e{}e javqaju na tvom svakodnevnom jelovniku
kad {um okeana sve ~e{}e visi u prostoru tvojih re~i
sve ~e{}e kao petogodi{wak brza{ u obor
da se nadi{e{ isparewa
ovaca jer – rekli su – presta}e tvoj suvi ka{aq

i
k n j i ` e v n o s t i

no, eto dolazi vreme

s v e t

no, eto i 12-i apostol godine –
decembar seda za sto tajne ve~ere
neobilne plodove tvojih dana vadi{ iz paketa
da ugosti{ 12 apostola
usput si svratio u prodavnicu i kupio na brzaka
ali oni znaju sve
i vi }ete }utke dovr{iti presan hleb zavr{etka godine
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u kafeu vrte dosadni Jingle bells
ulicama promi~u wujor~ani
s bo`i}nim poklonima i automobili
uli~ni trgovci prodaju turistima sve i sva{ta
policajci mirno dremaju u toplom automobilu
pred crkvom red – ne,
danas nije nedeqa – otvarawe neke izlo`be
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u decembru – u dowem wujorku
piju}i kafu u “Starbucks” – opa`am
kako dva meksikanca sla`u mermerne plo~e
u paradnom ulazu zgrade

no, eto ti – ~etrdesetogodi{wi mu{karac – jo{ sklapa{ re~i
jo{ ih zapisuje{ – {ta je tu novo?
iz anti~kih vremena samo je nekolicini –
po{lo za rukom preplivati okean godina
danas – zajedno s tobom
100 hiqada poeta sklapa re~nike svog jezika
ho}e li bar komadi~ak strofe doploviti (ako bude kuda ploviti)
ho}e li bar zvuk tvoga jezika –
prema zakonima astronomije – izjedna~iti se sa
zvezdom –
koje vi{e nema – (ako ti zakoni nisu la`ni)

no, eto koristi{ posledwe dane stare godine –
kao pla}enik hotelsku sobu –
pijucka{ kafu – i gleda{ kako:

kamen je te`ak
`ivot je lak

NA FESTIVALU POEZIJE

88

s v e t

k n j i ` e v n o s t i

i

p r e v o | e n j a

dva meksikanca – re`u kamen –
oba ga podi`u – mere prema zidu –
opet polako spu{taju i opet nadrezuju

10 poeta
najavqenih u programu
~itaju pesme
za 10-ak slu{alaca mo`da za 100
zvu~i simfonija jezika:
ukrajinski sa erotskim jecajem violine
lepr{aju laneni zvuci arapskog
gruvaju u grudima mar{evski ritmovi nema~kih bubweva
curi poput sline xezerski trombon engleskog
oboa meqe u svom stomaku {panski izgovor
galantni saksofon francuskog
pobu|uje seksualnu ma{tu prispelih devojaka

dirigenta nema
i orkestar malo gubi ritam
prevodi – vi{e nego lo{i
jer su ra|eni na brzaka
od organizatora
kojima uvek nedostaje vremena

o, najzad ~ita posledwi iz dana{weg programa
uskoro }e ve~era
1 Ana Ahmatova (1889–1966, pravo prezime: Gorenko) – ruska pesnikiwa
2 Silvija Plat (1932–1963) – ameri~ka pesnikiwa
3 Ana Blandiana (1942, pravo ime: Otilija Valerija Koman) – rumunska pesnikiwa

i
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poete daruju poetama svoje kwige
znaju}i da ih niko nikad pro~itati ne}e
jer se ne mogu znati svi jezici sveta
zato ovaj ritual podse}a
na razgovor gluvih i slepih
posle ru{ewa Vavilonske kule

s v e t

u zemqi gde se odr`ava festival
ekonomska je kriza
zato po hotelu tr~karaju buba{vabe
a u restoranima ne ba{ mlade konobarice
ne izazivaju posebne simpatije
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na `alost mlade ahmatove1 – silvije plat2 – ane blandianu3
na festival jo{ ne pozivaju
o~igledno ~ekaju dok ne ostare
jer u tome ima logike
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jo{ 10 poeta koji }e ~itati sutra
slu{aju onih 10 koji ~itaju danas
i zevaju od umora
misle na pivo na ovda{we devojke
na kurs valute
na nekoliko poetesa koje su do{le na ovaj festival
i sa `aqewem konstatuju da se vek `enske poezije
nezaustavqivo pribli`ava penzijskom
a o ~emu mo`e pisati `ena posle klimaksa

i mo}i }e se pri~ati o poeziji
na koju se ne pale ovda{wi slu{aoci
jer svi oni re{avaju ekonomske probleme
putem mobilnih telefona
sala je sve pustija
jer neko izlazi da pu{i
neko da popije pivo
a neko da odmori u hotelu
crna rupa poezije
sa`ima se od broja pesama
da bi progutala
– i to je najsme{nije –
samu poeziju

formula poezije
pi{e se 10 + 10 = 0
kako matemati~ari tvrde
nula je najva`niji broj
u matemati~kim ra~unima
i wena crna rupa sadr`i takvu energiju
da je u stawu progutati samu sebe
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koja odnedavna opslu`uje same poete
kao ne ba{ mlade konobarice u restoranu
koje odavno ne interesuju mu{karce

kao mitolo{ka a`daja
koja pro`dire sopstveni rep
i oblikom svoga tela ~ini magi~ni krug
iz kojeg nema izlaska.
Vasiq Mahno (1964), pesnik, esejista, dramaturg, prevodilac.
Objavio je sedam kwiga poezije i dve kwige eseja. Predavao je
kwi`evnost na univerzitetima u Ternopoqu (Ukrajina) i Krakovu
(Poqska). Od 2000. godine `ivi i radi u Wujorku.
^lan je Asocijacije ukrajinskih pisaca i PEN-kluba. Prevo|en je
na poqski, srpski, engleski, ruski, nema~ki, rumunski, slovena~ki,
litvanski, ~e{ki i jermenski jezik.

— Ljudmila Ulicka

—

Pri~e
Prevela s ruskog Neda Nikoli}-Bobi}

s v e t

Auspuh je progoreo jo{ u subotu, i u ponedeljak, kada je trebalo da idem na
[eremetijevo da do~ekam prijateljicu iz Amerike, od samog jutra sam
predose}ala neke neprijatnosti. Kada sam iza{la sa {ermetjevske stanice, sada
ve} sa dragom prijateljicom, pandur se, videv{i moju izgrebanu “pti~icu”, koja
je umesto ne`nog gugutanja proizvodila hrapavu riku, bacio na mene u punom
trku sa radosnim licem lovca na koga je naletela `eljena divlja~.
Dugo je u~vr{}ivao zar|ale tablice odbiv{i nemoralni kompromis u vidu kazne
ili mita, gnjavatorski i s razlogom me je grdio zbog nemarnog odnosa, a ja sam
dodavala da sam odavno primetila da moram odvesti kola na servis.
Uve~e sam jadnika uterala u gara`u i rastali smo se, bojim se, na dugo vreme.
Sada mi je predstojalo da se priklju~im pe{a~koj ve}ini svojih sugra|ana.
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Elena, dobra moja tetka, uvek se pomalja iz svoje sobe kada nekud putujem.
Puna~ko lice viri kao iz kaveza: bore su i uspravne i popre~ne. Sme{i se. Leva
ruka podignuta, a desna opu{tena i pesnica pomalo stegnuta na unutra – posle
infarkta.
– Idi, idi, Bog ti pomogao! Neka te An|eo-~uvar {titi na putu!
I krsti me na poseban na~in: desnu ruku podi`e levom.
Prvi sve{tenik, strog, kome se obratila posle bolesti, nije joj dozvolio da se
krsti levom rukom, rekao je: “Ludom krstu se |avoli raduju”. Drugi, dobar,
dozvolio joj je: “Krsti se kako mo`e{“. A tre}i, mudar, zamolio ju je da poka`e
bolesnu desnu ruku, i kad je primetio da su svi prsti savijeni u pesnicu, kaza
joj: “A mo`e{ li levom rukom podi}i desnu?”
– Mogu – odgovorila je.
Tako se ona i danas krsti, i na sve uku}ane stavlja svoj posebni krst i An|ela
^uvara priziva. Ne znam za druge, ali moj ^uvar je uvek sa mnom. Na svim
putovanjima me ~uva i sva{ta mi zanimljivo i va`no pokazuje.
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Sutradan je trebalo da putujem u Podreskovo, na da~u kod mojih prijatelja i da
provedem dan sa njihovom desetogodi{njom k}er~icom.
U metrou je bilo zagu{ljivo i tesno, na presedanju na Beloruskoj stanici vrilo je
od trgovine, odrasla deca sa dobrom fizi~kom kondicijom prodavala su knjige,
i njihov izbor bio je {arolik: od Ru`e sveta Danila Andrejeva do najnovijih
priru~nika iz oblasti biznisa i raznih vidova astrolo{kih i hirolo{kih izdanja, ~iji
je glavni ukras bila nevelika knji`ica Kako gatati po o~ima. A o~i prodavaca
nisu skrivale nikakvu zagonetku: bile su obmanjiva~ke...
Na izlazu iz stanice “Komsomoljska-Koljcevaja”, u duga~kom hodniku pred
pokretnim stepenicama devojka pristojnog izgleda svirala je na violini
Vivaldija. U otvorenoj futroli le`ale su rublje.
Trg je klju~ao od naroda. Na njemu se odvijala prodaja i preprodaja.
Humanitarna pomo}, koja je pro{la kroz mnoge ruke prekupaca, ovde je
dobijala poslednju i maksimalnu cenu. Torbare su predstavljali, kako pi{u
novine, lica “kavkaske” i ~ak “zakavkaske” nacionalnosti, a njihova roba –
lente, ~ipke, cipele – pretvarala se u prezervative, cigarete i `vake. Ponekad bi
se tu nalazila i poznata lica iz detinjstva moskovskih starica sa njihovom
robom u kovanicama od sto i pedeset rubalja. Inflacija je i{la ispred progresa.
Prona{la sam kasu za lokalne pravce. I ukopala se u mestu. Felinijev san, vizija
Salvadora Dalija: pored vrata blagajne, na sanduku za sme}e, ukra{enom
odavno izbledelom srebrnom bojom, klate}i prljavim bosim nogama koje nisu
dosezale do zemlje, sedela je fantasti~na figura – uboga starica u svetlosivom
ogrta~u {to je svetlucao od masno}e. Bujna seda kosa njihala se pod slabim
vetrom, a lice joj je bilo na{minkano srebrnom bojom, nos tamniji, obrazi
gu{}i. Bila je nepokretna, o~i zatvorene. Nije videla gomilu, ali ni gomila koja
je protr~avala pored nje nije na nju obra}ala gotovo nikakvu pa`nju.
Napustio me je ose}aj realnosti... Kao da sam se na{la na sceni grandioznog
teatra, u masovnoj predstavi, gde su svi glumci dobro na{minkani, kostimirani,
i glume svoje nau~ene uloge, a ja sam jedina slu~ajno upala me|u njih. Ali, bez
obzira na to, povratnu kartu do Podreskova su mi na blagajni naplatili dvanaest
rubalja. Poslednji put sam pogledala u aluminijumsko ~udo i po{la na peron.
Klinski voz polazio je za minut i uspela sam da sednem u poslednji vagon. Voz
se pokrenuo, i ja sam se uputila prema glavnom vagonu.
Poneka vrata voza koji je pove}avao brzinu ostala su otvorena. Tapacirung od
ve{ta~ke ko`e na klupama mestimi~no je bio odran, virilo je `uto sun|erasto
meso i drveni kostur. Vesela promaja uletela je u vagone kroz razbijena stakla.
Semenke suncokreta i papirno |ubre krckali su pod nogama. Vikenda{i su
stezali kolenima torbe sa namirnicama. Raspad je bio nesumnjiv, ali jo{ ne
definitivan. Mala generalna proba. Ipak je i dalje postojao red vo`nje,
promukao poznati glas javljao se preko razglasa: “Slede}a stanica...”, u
prolazima su se smestile ~uvene dru`ine za kartanje.
Kroz prozor se vuklo bezli~no predgra|e, na `elezni~kim nasipima, u
koprivama i lobodama, u grupama i parovima sedeli su moji sunarodnici,
potezali vince i pu{ili, pljuckali u osu{enu travu i bilo im je lepo. Jedan mladi
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momak je ustao, protegao se i pustio mlaz u pravcu voza. Onda se smejao
ogoliv{i ru`i~aste desni koje su se lepo videle na tako malom rastojanju...
Te godine sam bila u Atini, videla zalazak sunca u Sunionu pored
Posejdonovog hrama gde se Egej bacio sa stena, i bila sam u Jerusalimu, i
sedela na obali Mrtvog mora odakle je Lot, ne osvr}u}i se, i{ao za bo`anskim
izaslanikom... I evo sada, pod zrakom kosog avgustovskog svetla koje klizi po
sasu{enoj travi ispoganjenog nasipa, gutam knedlu u grlu... Za{to me ova
ubogost tako dira?
Ne~ija noga je gurnula moju ta{nu i ja sam je pomerila. Preko puta je seo
~ovek ~etrdesetih godina, prili~no pijan, {to je odmah i priznao:
– Da, popio sam malo. Za Rusiju!
Nisam uop{te reagovala. Iz rastegnute kragne ko{ulje od trikota`e izrastao je
sna`an vrat. Zubi beli, oko veselo, crno.
– Ja sam za Rusiju Rusima! Nije ti ovo Amerika. Nije za crnodupeta{e!
Gradio je svoju koncepciju lako i prirodno: psovao je sve, od Engleza do
Japanaca, pro{etao se kroz sva slova azbuke. Svi koji nisu bili Rusi bili su
prokleti. ^ak sam osetila nekakav ubod po vlastitom nacionalnom samoljublju:
kao Jevrejka, nau~ila sam da dr`im {tafetnu palicu u svojim rukama, a ovde su
mi to oteli i stavili me u isti red sa svim ostalim crnodupeta{ima. Po{to je
nabacio koncepciju u op{tim crtama, mu`ik se zaustavio na na~inima njene
prakti~ne realizacije:
– Zna~i, tako! Skupi}emo snage i sve }emo ih – zaklati! O, bi}e veselo!
O~i su mu sevale po{tenim Puga~ovljevim bljeskom. U po~etku se nije
obra}ao svima ve} li~no meni, poverljivo i blagonaklono, kao da sam
nesumnjivo njegov poklonik i da nikako ne mogu imati druga~ije ideje. ]utala
sam i re{avala za sebe zagonetku za{to se obra}a ba{ meni: nije u meni video
crnodupeta{a, ili `eli makar na trenutak da osvetli moju nerusku pogubnost.
Pokazuju}i na stanicu “Levobre`na”, koja je polako klizila s one strane
prozora, rekao mi je poverljivo:
– Evo, pogledaj! Je l’ to kanal? A zna{ li ko ga je izgradio? Dvadeset hiljada
robija{a! Staljin ih je sve osudio i, izgradili su ga! A vi, komunisti, {ta ste vi
izgradili? – neo~ekivano strogo me je upitao, no ja nisam bila spremna da
odgovaram za komuniste. – Sve su samo rasprodali i pokrali! Sve {to je Petar
zauzeo, sve su prodali!
– Govorio je vatreno, sve glasnije, i ve} ga je slu{alo pola vagona, ali nekako
mlako i bez du{evnog odziva, i on se sada nije vi{e obra}ao samo meni ve}
celom vagonu, ljudima koji su od njega skretali pogled.
– Ko je izneo rat na svojim le|ima, pitam! Ko?
Ali niko mu nije odgovarao. Svi su gledali sa strane, sa nelagodom i
strepnjom.
– Va{i demokrati? – i tu on upotrebi zamr{enu re~enicu u kojoj su bili ve{to
upleteni: reproduktivni organi pasa, sibirska valjenka, bakarni tas i ne~iji analni
otvor.
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Pomalo se klimaju}i u prolazu, prilazio je drugi junak. Pribli`io se oratoru sa
osmehom prepoznavanja. Zaustavio se. Imao je blizu {ezdeset, pocrnela }ela
bila je ukra{ena o`iljkom u obliku rupice za dugme, i on me je tako|e gotovo
pritisnuo na grudi, odevene u pravu teksas ko{ulju.
– Ba{ oni! – pohvali on sme|ookog, i ja pomerih torbu, propu{taju}i ga u
prolaz izme|u klupa.
– A ti, jesi li – za Rusiju? – strogo upita sme|ooki.
– Za Rusiju – klimnu }elavi glavom.
Sme|ooki ve{to za{kilji, isto kao Lenjin, i postavi te{ko pitanje:
– A za kakvu Rusiju?
]elavi se zbuni:
– Na {ta misli{? U kom smislu – za staru ili za novu?
– Ne pravi se lud! Staru... sarkasti~no se osmehnu sme|ooki. – Tu staru jo{
treba proveriti! Uzmi, na primer, popove, opet su se razmahali kandilima. Kao
televizor na daljinski, samo ma{u li ma{u. Jednozna~no.
– Jednozna~no – potvrdi }elavi.
Ali sme|ooki je o~igledno re{io da sprovede proveru po svim {avovima:
– Slu{aj, ka`i mi jesi li ti pijanica ili alkoholi~ar?
– [to tako? Ja sam prosto ljubitelj...
I on izvadi iz uredne ta{ne od ve{ta~ke ko`e na~etu fla{u vina.
Prvi je uze, pogleda u etiketu:
“Salhino”. [ezdeset dve rublje.
Zatim zabode prst, noktom ozna~i polovinu na etiketi i izjavi:
– Evo, ja }u sada popiti do ove polovine i to }e biti za deseticu.
To je i uradio. Najpreciznije mogu}e. Posle ~ega je izvukao iz d`epa {aku
zgu`vanih papirnih nov~anica, ponudio deset rubalja i po~eo da ih gura u d`ep
}elavom.
– Ma {ta ti je – za~u|eno odgurnu deseticu }elavi – {ta smo mi, zar nismo
Rusi?
– Ta ti je dobra – zadovoljno klimnu glavom sme|ooki.
– Pravo govori{. Rusi smo. Hajde da se spremimo i krenemo da se~emo.
– Koga to? – zainteresova se }elavi.
– Pa one koji nisu Rusi! – {iroko i dobro se osmehnu sme|ooki. – Da nam se
ne motaju pod nogama! Da pustimo malo krvi!
– Ma {ta ti je? – za~udi se }elavi – Za{to da krenem u se~u? Pro{la me je
volja!
– Evo, ruska lenjost – ukori ga sabesednik. – Ispod le`e}eg kamena voda ne
te~e.

* Petu{ki, gradi} u Ruskoj provinciji. Aluzija na poznati roman Venedikta Jerofejeva MoskvaPetu{ki. (Prim. prev.)
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– \avo nek je nosi, neka ne te~e. Neka je i lenjost – slo`i se }elavi sa
najljupkijim osmehom, koji pokaza okrugle de~je jamice na bucmastim
obrazima.
Rusku lenjost su dobro}udno osudili i kod te mirne note sam ih napustila i
izi{la na zatvorenu platformu vagona. Pribli`avalo se moje Podreskovo.
Na platformi je isto tako bilo zanimljivo. Jedna vrata su bila polomljena i
pra{njavi vetri} ispunjavao je prostor te{kim vazduhom. Pored drugih vrata
koja nisu bila polomljena, stajala su dva mlada para. Oni {to su bili ni`i rastom
zaneseno su se grlili, a oni vi{i su ve} bili zavr{ili predigru, pobednik u crnoj
ko{ulji se ve} do~epao cilja i spretno je izvodio tajanstvo, energi~no zveckaju}i
kop~om kai{a na pantalonama u taktu usporavaju}eg kretanja voza. S bo~ne
strane sevnuo je beli vrat i zaba~ena brada divne dame. Sa olak{anjem sam
sasko~ila na peron koji mi se dokotrljao pod noge.
Za taj dan bilo je malo isuvi{e. I{la sam po peronu, voz je krenuo, prestigao me
i, mahnuv{i zadnjicom, oti{ao zajedno sa sme|ookim, }elavim i tom
veli~anstvenom ~etvorkom koja je do Klina mogla jo{ sva{ta da obavi...
Peron je prestao, nastavio se drum koji je vodio udesno, pored `bunova
posedelih od pra{ine, {to su stalno poku{avali da se pomere malo dalje, u
stranu. I zalazak sunca jo{ nije prekrio nebo i drve}e je stajalo sa kro{njama
podse~enim zrakom svetlosti.
U smutnji i uznemirena do{la sam do skretanja druma, gde su pod pra{njavim
{ipra`jem sedela dva de~aka blizu deset godina starosti i, kako mi se u~inilo iz
daljine, igrala karte. Kad sam pri{la bli`e videla sam da debeli sve`anj
nov~anica dele u dva {pila, a poluprazna fla{a onog istog “Salhina” bila je
zaglavljena me|u kolena jednog od njih...
Venje~ka! – mole}ivo mu se obratih – Ti ve} odavno u dobrom dru{tvu
konzumira{ ne{to nebesko i dostojno tebe, i te{ka knedla u grlu ti vi{e ne
zapinje. A {ta }e biti sa ovima? Oni ne}e skupiti svoja olinjala krila ispod
tro{ne tarabe, ne}e zaplakati smirenom suzom nemo}i i pokajanja nego }e,
naliv{i se pijanom krvlju, zgrabiti sekiru ili mitraljez. I ne postoje tu nikakvi
Petu{ki,* ni smolaste bombone na borovim {tapi}ima, ni lepljivi medenjaci...
Ognjenog, zlog i gvozdenog petla }e navu}i na na{u jadnu zemlju ti dobri
mu{karci sa fla{om “salhina”. A sa ovim malima, {ta }e s njima biti? – pitala
sam pokojnog Venje~ku Jerofejeva bez ikakve nade da }u ~uti odgovor.
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nijedne prodavnice. Ako }emo otvoreno, poneli smo namirnica pun
ruksak.
Datum je bio trideseti decembar. Poslednji dan. Karte na Savelovskoj
`elezni~koj stanici smo kupili, mada je red bio poveliki. Ubrzo se pokazalo da
su karte prodali svima koji su `eleli, a bilo ih je duplo vi{e nego sedi{ta. Na
peronu se javila nekakva nostalgija – li~ilo je na rat, na evakuaciju zbog
mogu}eg bombardovanja, ili na snimanje filma iz tog vremena. Kod mojih
saputnika probudila se izgubljena dovitljivost iz doba ratnih dejstava, i prili~no
ve{to smo se ugurali u prepunjeni vagon. I, krenuli na sever...
Vagon je bez kupea. Narod se polako razme{ta. Budale se sabijaju na klupama,
pametni se ra{irili na gornjim policama. A mi stojimo u prolazu. Zasad je tesno
i hladno, ali }e uskoro biti vru}e i zagu{ljivo, no dotle }e se i pametni i budale
izjedna~iti u jednom – svi }e biti pijani. Proces je, zapravo, krenuo odmah,
kako se voz pokrenuo. Svi su ne{to izvadili. Ne pitajte {ta. Upravo, fla{e. Svi
osim nas. Ne zato {to ih nismo imali. Ve} stoga {to je po~eo takav narodni
teatar, da se pogled nije mogao odvojiti od prizora tog nepatvorenog `ivota u
dekoraciji ruske `eleznice...
Prva pojava bila je Sprovodnica. Kao Rubensov model sa licem podnapite
matrjo{ke. Sna`na, ~vrsta. Nije se jo{ sasvim raspustila od pijanstva, samo je
malo omlitavila. Glas zapovedni~ki, veseo, bezobrazluke ne dopu{ta, ali ako
treba sama }e ih izvaliti da }e i milicioner pocrveneti. Shvata da je prodato
duplo vi{e karata nego {to ima mesta, ali potpuno vlada situacijom: nekog
desno, nekog levo, `enu s detetom je smestila, vojnike na dopustu je podigla –
sa~ekajte, deco, i vas }u negde smestiti... Ali vojnicima se `uri, treba da putuju
samo osam sati, a za to vreme treba se malo okrepiti, pa odspavati, pa se opet
malo okrepiti. Oni su u sigurnim rukama, na dopust ih sprovodi vojni~ka mati,
medvedica. Njen sin je Koljka, i tu su jo{ dva zemljaka Vovka i Serjoga...
U susednom delu – solidna porodica od pet ~lanova: mati i otac srednjih
godina, njihov sin sa `enom, i nema~ka ov~arka. Njoj je najgore. Zabila se pod
klupu i pre`ivljava nervni slom. Svi je `ale, miluju, posebno postarija
gazdarica: “Lepotice moja, ne pla{i se, glupa~o, ne damo mi tebe”. A pas se
sav trese. Tatica i sin su se ve} okrepili. Tatici su se ve} oznojile noge, izuo je
cipele, neka se odmore... Kobasica, koko{ka... Ho}ete li?
Dobar je na{ narod – dobrodu{an i dare`ljiv...
Pored nas, u prolazu, pored samog nu`nika, ljubavni par. Nisu glupa mlade`.
Odrasli, bra~ni par preko trideset godina. Iz njih zaplamti ljubav, posebno iz
nje: “Slavik, koje `eli{? Ho}e{ “slovensko”, ho}e{ “hajneken”? Ili ho}e{ malo
vode?”
Ona ima osam identi~nih plasti~nih kutija, pretra`uje ih, protresa, zvecka,
kucka... A mu` zavr}e nosom: ovo ne}e, ono ne}e... Neshvatljivo je kako tako
brzo zna {ta ne}e...
Evo i vojnici do{li sa platforme, priseli na klupu, malo su se i spore~kali, i
posva|ali, i majku jedno drugom spominjali, i pomirili se.
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Takav je na{ narod – du{evan, saose}ajan...
I nas troje – moj mu`, Dima i ja, i mi smo tako|e – narod. Odeveni smo kao i
svi: kape, valjenke, kratke bunde. I hrana je kao kod svih: hleb, kobasica,
topljeni sir, ~aj u termosu... Upravo ~aj i pijemo.
– [ta je s vama, kô neplodna zemlja... – `ale nas, nude nas.
Susedica sa plasti~nim kutijama je, ispostavilo se, prodava~ica iz bakalnice.
Sve nam je ispri~ala: ranije je bila {ef, a sada, nema smisla, moraju kod
ro|aka, imaju dvoje de~ice, ostala su sa bakom. Stambeni problem.
A Slavik je sav va`an, kao kineski mandarin, ni sa ~im nije zadovoljan: prvo
mu je bilo hladno, zatim mu je postalo vru}ina, pivo mu je gorko, votka slaba,
a glavno, voz tako sporo ide, ne mo`e se izdr`ati... A prodava~ica se stalno
trudi da mu ugodi: i ovo i ono, i kud on okom, ona skokom. A on, {to pijaniji
sve stro`i...
Vagon je, iako se malo rastresao, i dalje dupke pun. Mi smo nekako posedali. S
vremena na vreme kroz prolaz se probija pijani mu{karac sa harmonikom o
jednom ramenu:
– Jeste li videli moj ruksak?
Pri svakom slede}em prolasku bio je sve pijaniji, harmonika je visila sve ni`e
prema podu, a ruksaka i dalje nije bilo... Ljudi su, istina, govorili da mu je jo{
na stanici njegova `ena, dok ga je pratila, vezala ruksak za pojas kaputa. Ali,
nema ni kaputa...
Ponegde se jo{ neko s nekim bratimi, a ponegde su se ve} dohvatili za prsa.
Vojni~ka mati }e povremeno: “Vova, Serjoga, {ta vam je? [to ma{ete tim
pesnicama? Je l’ treba materi u modricama da do|ete?
Umiruje budale... Za{to se od tako dobrih `ena ra|aju takva nerazumna {tenad?
A u porodi~nom delu horsko pevanje: “Oj, rjabina rjabinu{ka...”
Nema~ka ov~arka obesila u{i, sva se zgrbila... Uva`eni sin vodi taticu u toalet.
Samo je zaboravio da mu nadene cipele. Sinu govore: obuj taticu, u klozetu je
odavno voda do kolena...
Sin~i} taticu sme{ta na sedi{te, dodaje mu cipele. Dok su bili odsutni, svekrva,
po{to je zavr{ila `alostivu pesmu, saop{tava snaji kakva je ona. Snajka ovoj
isto tako sva{ta govori. Razle`e se sna`ni vrisak. Pse}i nervi ne izdr`avaju,
ov~arka se podi`e. Dramati~na napetost narasta. Mladi ~ovek je dovukao tatu
iz klozeta. Uvre|ena mlada `ena zahteva od mu`a trenutnu raspravu sa
svekrvom. Pse}e cvilenje prelazi u zavijanje. Mamica je ne`na sa psom kao
dobra vila. Samo {to ga ne ljubi: “Ah ti moja jadnice, kako si se samo
uznemirila!” I odmah zaurla prodornim glasom:
– Sedi!
Ispod psa po~inje ne{to sumnjivo da curi. Mladi par vu~e psa u toalet. Pas se
opire. U njenim o~ima je o~ajanje i izbezumljenje – ljudi sa takvim o~ima
zavr{avaju samoubistvom.

p r e v o | e n j a
i
k n j i ` e v n o s t i
s v e t
84

Svi su prepuni zanimanja jedno za drugo, ali se blagonaklonost smesta
preobra}a u agresiju. Neko se kiko}e, neko rida. Udaraju}i iz sve du{e
harmonikom o podupira~e polica, ~ovek luta iz vagona u vagon i tra`i svoj
ruksak. Slavik se naljutio, vrlo ozbiljno:
– Kakav je ovo voz? Ne}u da putujem takvim! Zaustavite ga! Pustite da me
do~ekaju! Gde je moja kosmi~ka veza?”
A `ena ga te{i: {ta ti je, ka`e, Slavik, pa svoj telefon si ostavio na stolu... I
nama ponosno poja{njava: on mi je telefonista, u specijalnoj slu`bi radi.
Mi prosto razroga~ili o~i: ma kakav je on telefonista, on je telegrafista!
Besmrtni ^ehovljev telegrafista, koji je preterao u poslu. Treba mu kosmi~ka
veza! Ptica-trojka! I ho}e da zaustavi voz! I helikopter da mu po{alju!
Ruski teatar apsurda. Prevalila pono}. Ve} je trideset prvi decembar.
Voz – pijan kao ~ep. Sprovodnica, vojnici, oni {to spavaju i oni {to bdiju – svi
izdi{u sve`e alkoholne pare. Pribli`ava se praznik. Jo{ niko nije bljuvao i nisu
ni sve nju{ke razbijene, ali ima jo{ vremena.
Pomalo ose}amo svoju podmuklost: nismo se napili, nismo se slili sa narodom,
posmatramo treznim o~ima sa strane, kao da smo posmatra~i OUN. Ali,
izme|u ostalog, osim nas troje, jo{ jedan par treznih o~iju posmatra prizor. Na
prvi pogled zra~i veoma lep ~ovek, mornarska prugasta majica ispod ko{ulje,
lice neovda{nje, mo`da severnokavkasko: brada poput lopate, sa jamicom
filmskog glumca, nos o{tar, bez slovenske mekote. Mo`da je ^e~enac? A o~i
radoznale, gledaju pravo...
Iza{li smo u Ka{inu. I “^e~enac” sa nama. Mrkli mrak, a mraz blizu minus
trideset. Na stanici je toplo i narod se tu sabio. Odatle, sa stani~nog trga,
uskoro }e krenuti autobusi u pravcu selâ. Ljudi cupkaju s noge na nogu.
^ekaju. Mi treba da ~ekamo dva sata.
Okrenuli smo klupu prema toplom radijatoru, razvezali ruksak i najzad
dohvatili fla{u. I pozvali “^e~enca”. Bez ustezanja je pri{ao. Predstavio se:
– Zovem se – ka`e – Ivan Jakovljevi~. Ja sam, zapravo, holandski Nemac.
Umalo se nisam zagrcnula. To je bilo moje spisateljsko istra`ivanje. Na lovca
je naletela zver. I to jo{ kakva: ho}e{ roman u nastavcima, ho}e{ tv seriju. On
ispi ~a{icu i po~e pri~u:
– Na{a porodica se doselila iz Holandije u vreme carice Ane Joanovne, u
rudnike... Moji preci su bili menoniti.* Znate li za njih?
Znali smo. Ivan Jakovljevi~ je bio dirnut: prvi put u `ivotu je sreo ljude koji su
znali za menonite...
Nema~ki jezik je skoro zaboravio. Mati mu je jo{ govorila, a on ga ve} gotovo
ni ne govori. Ali razume. Iz Altaja porodica se preselila u Srednju Aziju. Posle
vojske se o`enio Ruskinjom. Pre svih je shvatio da iz Srednje Azije treba
* Menoniti – hri{}ansko-protestantska sekta koju je u XVI v. osnovao u Holandiji Menon
Simons. Ne priznaje silu i odbacuje vojnu slu`bu i zakletvu... (Prim. prev.)
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be`ati. Prebacio se u Rusiju. Kupio ku}u. Osnovao porodicu. @ena je
medicinska sestra. Imaju troje dece. U Moskvi radi kao voza~ autobusa. Ovde
u Tverskoj oblasti nema posla. Nadimak mu je ^e~en.
Govori dobro. Jezik `iv, pravilan, nikakvih besmislenih psovki, kojima obi~no
nakite govor oni {to su slu`ili vojsku ili bili u logorima. Sva njegova bra}a
otputovala su u Nema~ku. On ne}e da ide. Ovde mu je Domovina.
Slu{amo pa`ljivo. On govori ve{to, s detaljnim opisima. Ne postavlja nijedno
pitanje. Zatim gleda na sat. Vreme je. Hvala, ka`e, za prijatno dru{tvo. Sa
inteligentnim ljudima veoma retko dolazi u kontakt. I odlazi. Kakvih samo ima
ljudi u ba}u{ki-cara, kako je govorio Ljeskov...
Na{ autobus je toliko promrzao, da je sav zve~ao. No}i nikad kraja, mraz sve
ja~e ste`e. Putovali smo vi{e od sata i stigli u selo. U retkim izbama gore vatre,
psi kev}u. A do na{eg sela treba i}i jo{ {est kilometara {umom. Mo`e se i
putem, ali tada je jo{ dva kilometra vi{e. I po|osmo kroz no}nu {umu. Put je
gotovo pre{ao u stazicu, a onda se i stazica izgubila pod snegom, i mi
krenusmo po ledini, upadaju}i u sneg do kolena. I i{li smo dugo, vrlo dugo.
Napravili smo predah, popili vru} ~aj, ~ak smo zapalili i vatru. [uma je krckala
od grana pod snegom, probadalo nas je od mraza, ~inilo se da se nikada odatle
ne}emo izvu}i. A onda je po~elo da svi}e. Postali su primetni tragovi: divljeg
vepra, lisi~iji, ze~ji. I naravno, pse}i. Usred drvenog mraznog treska }urliknula
je nekakva ptica. Kora~ala sam kao u snu, ~inilo mi se da se vu~em van
vremena, prostora, na onom svetu... Ali tu je {uma namah prestala. Stigli smo
na ivicu {ume i izbili na ~istinu. Ve} je bilo sasvim svetlo. Iza nas su, nalik na
zeleni zid, stajali ogromni borovi. Zaustavili smo se i posmatrali selo koje nam
se otkrilo na vidiku – nijedan mlaz dima nije izlazio iz dimnjakâ.
I ba{ na tom mestu se dogodilo. Kao prasak. Sve je odjednom planulo, iza
na{ih le|a rasplamsali su se borovi poput `utog plamena sve}e. Bio je to
izlazak sunca. Sve je obasjala prazni~na svetlost, sve je zaiskrilo i nastala je
takva lepota, kakva biva samo u detinjstvu ili u snu. I kao dopuna svemu,
za~u se nekakav frk, i pravo ispod mojih nogu isko~i i izlete velika siva
ptica-tetrebica.
Nije mnogo ostalo za pri~u. Dimina ku}a je toliko bila promrzla, da su ~ak
mi{evi iz nje pobegli. A {to se ljudi ti~e, lokalne starice provode zimu kod
rodbine, u gradu. Poslednja usamljena starica-zimovnica umrla je pre osam
godina.
Na na{u radost u selu se na{ao vlasnik da~e. Ostao je od jeseni, spasavaju}i se
od gradske ispraznosti i voljene `ene. Svi|a mu se da `ivi u pustom selu, sa
ma~kom i psom. Ponekad na skijama odjuri u susedno selo u radnju sa hlebom
i mlekom. Alkohol je u kanistru. Zalihe hrane. Penzioner je. ^ita, crta, bavi se
duborezom. Ispija u samo}i. Filozofira kad se na|e sa nekim. Divan i sasvim
poseban ~ovek. Obradovao se kada smo mu banuli u ku}u. Upravo je
raspaljivao pe}.
Uve~e smo postavili sto u njegovoj izbi. Diminu brvnaru je trebalo dva dana
grejati da bi se zagrejala.

Sre}na Nova godina!
Za stolove su sigurno sada seli i vojnici na dopustu, i telegrafista sa
prodava~icom, i vesela porodica sa nervno bolesnim psom, i holandski Nemac
sa nadimkom ^e~en, i sprovodnica, Rubensov model sa licem prestarele
matrjo{ke.
To je moj narod. Takav kakav je...
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Ljudmila Jevgenjevna Ulicka pripoveda~, romansijer i dramski pisac,
dobitnik brojnih nagrada u Rusiji i svetu. Ro|ena u Moskvi, po profesiji je
doktor biolo{kih nauka. Pri~e je po~ela da pi{e veoma kasno, i popularnost
sti~e prvo na Zapadu pripovetkom “Sonje~ka”, a za roman Medeja i njena
deca dobija presti`nu nagradu Medi~i. Za svoj drugi roman Slu~aj
Kukocki dobija “Ruskog Bukera” 2002. godine, a slede}e godine
progla{ena je u Rusiji i Nema~koj najpopularnijim piscem. Za poslednji
roman Danijel [tajn, prevodilac nagra|ena je priznanjem “Bolj{aja
knjiga”.
Kod nas su prevedeni svi njeni romani i gotovo sve zbirke pri~a. Uskoro
}e u “Paidei” biti objavljena zbirka pripovedaka Ljudi na{eg cara u
prevodu Nede Nikoli} Bobi}.
Pri~e koje donosimo prevedene su iz zbirke An|eo ~uvar.
N. N. B.

— Александар Еткинд

—

Руска књижевност, XIX век:

Роман унутрашње колонизације
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Констатације о кризи руске филологије постале су толико уобичајене да
саме по себи готово да не изазивају отпор. Неке одлике кризе су
очигледније у Русији, а неке ван ње. То представља разлагање
уобичајених академских структура, деградацију интелектуалног нивоа,
све оштрије конфликте унутар друштва, смањено интересовање јавности
за предмет. Али на неки спасоносан начин криза се обично везује за
узроке који су за науку формални, рецимо за организационе проблеме
постсовјетског академског живота или, ако је реч о страним колегама, за
опадање интересовања за учење руског језика. Мање је очигледно да је
криза повезана с унутрашњим узроцима. Још теже је признати да ти
узроци не леже у невољама претходне научне генерације, или у совјетској
идеолошкој машини, а не треба их тражити ни међу спомена вредним
монструмима седамдесетих година ХХ века.
Узроци садашње кризе повезани су са окоштавањем норми, прихваћеним
од стране постојећег научног друштва и са све већом неадекватношћу тих
норми данашњим проблемима. Оданост традицији и одбрана граница
постају важнији од стварних задатака који научном раду одувек дају
смисао и енергију: оспоравање предрасуда, критика старог знања и
тражење алтернативних путева, ангажовано учешће у интелектуалним
споровима и у јавној политици. У Русији је позната историјска истина:
што се криза даље одлаже, то је већа њена рушилачка снага. Бавећи се
самоодбраном, друштво постаје неспособно за дијалог са конкурентним
дискурсима. Интердисциплинарност и јавност чине се као претње
“научности”, која се доживљава као некакав фундаментални идентитет,
као неспособност за живот, због чега постаје још агресивнија.
Руска филологија остаје једнако далеко од историје или друштвених
наука, као што је била далеко и пре осамдесет или пре двадесет година.
Руска филологија није прошла методолошке циклусе, страсти и дебате,
кроз које су прошли и још и сада пролазе колеге које се баве регионалним
и упоредним истраживањима. Проблеми и приступи, којима се баве
колеге у таквим областима знања, као што су истраживања америчке,
француске или, рецимо, постоколонијалних књижевности, многим
данашњим русистима чине се бескрајно далеким од њихових властитих
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интересовања. Та отуђеност је потпуно узајамна; али ако је тако, како
очекивати студенте?
Избегавање теорије, интелектуалне дебате, критичке мисли, почиње да
личи на панику. Филологија се претвара у друштво ерудита који су
обједињени интересовањем за неповратна времена и који с гађењем
гледају на саврeменост. Носталгични карактер њихових размишљања
темељи се на сасвим реалним губицима које су њихови аутори претрпели,
нашавши се неочекивано у новим временима. Обједињавање колега с обе
стране океана, у које се својевремено полагало много наде, дало је
парадоксалне ефекте. Пошто су се до миле воље напутовали, многи су се
с тугом уверили у сличност буџетских проблема и, што је било још
непријатније, у безнадежност прављења каријера. Они преко океана
плаше се престанка финансирања руских програма, а они у Русији се
уздају у његову обнову. Све заједно, то ствара типичну атмосферу у којој
се потиштеност веома чудно сједињује са самозаљубљеношћу. Класична
носталгија руских емиграната сјединила се са сличним осећањима
домаћих интелектуалаца, који нису постали нови Руси, и створила
ироничне, али често и ужасно озбиљне спекулације на тему “совјетског
богатства”. Носталгија постаје тема научних радова и, адекватно,
привилегован предмет истраживања.
Томе се прикључују недовољно промишљене левичарске идеје старијег
нараштаја, које су у новим преводима постале модерне међу младима.
Људи са интелектуалним искуством совјетског времена преносе
студентима своје одушевљење недавном, омладини непознатом
прошлошћу. Одговорност за то сносе они који младима нису успели да
пренесу болно домаће искуство, те се оно показало мање доступним и
јасним него замршени преводи са француског. Продуктивне расправе,
којима је средином деведесетих година ХХ века подвргнуто наслеђе
совјетске семиотике, на чудан начин је утицало на идентификацију
многих колега. Одвојивши структурализам од марксизма и психоанализе,
с којима је био срастао мноштвом сродних веза, сјединивши га на чудесан
начин с традиционалним архивским радом, домаћа филологија је
поверовала да је управо и искључиво баш то “наука”. Међутим, наука као
таква, без наводника, ишла је напред. Без обзира на мноштво превода,
или делимично захваљујући управо њима, постструктуралистичка мисао
не успева да пусти корење у Русији. Тенденциозно одабрани текстови, у
којима је постструктурализам дебело помешан с марксизмом, нимало
нису од помоћи већ пре потврђују стару идеју да “све то није наука”.
Отпор совјетског структурализма совјетском марксизму заслужује
поштовање и лепу реч; али у постсовјетској ситуацији марксизам више не
представља претњу и, према томе, не може да служи као баук. Та веза
(“прошивни бод”, у смислу Жижекове анализе идеологије), настала
седамдесетих година између структурализма и “науке”, одавно се
похабала; али пошто је пре била идеолошка него научна конструкција,
она делује и даље.
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Најважнији задатак не револуционарне, него нормалне науке у
традиционалном смислу Томаса Куна, јесте разумевање себе и сопственог
друштва помоћу дисциплинованог професионалног језика који се не
мења. Нормалну науку прате досадни гласови који у гогољевском стилу
понављају да “све то није наука”. Филолози старије генерације створили
су предрасуде против философије, а заједно с тим, и против сваке теорије,
као протест против совјетског фразирања. Млада генерација нема ту
врсту алергије, а ако је и има, она је сасвим другачијег порекла. Ипак,
наука у своје име – пушкинистика, ивановистика, набоковистика итд. и
даље остаје доминантан облик рада. Штавише, филолошки
фундаментализам добија нову снагу. Колеге се не устежу да пишу оно
што би пре неколико година било тешко написати – рецимо да само
иксоисти имају право да пишу о писцу Х, а другима то није
препоручљиво јер нису иксоисти. Не примећују да саме области њихових
иксоистичких радова нису настале из природе ствари, па чак ни из научне
традиције, већ захваљујући специфичности културног тренутка, текућег
читалачког интересовања. Културна амнезија је уопште својствена
кризним, прелазним стањима. То је сасвим очигледно у представама оних
слависта који сматрају да предмет и метод њихове науке нимало није
повезан с односима власти, то јест с реалном политичком и културном
историјом, већ да представља некакав резерват чистог знања о чистој
књижевности. Да и не говоримо о томе колико су такве представе чудне
данас, у време “новог историзма” у науци о књижевности и
“лингвистичког заокрета” у историографији, колико су нетачне у односу
на најнедавнију историју саме русистике. У Америци и Европи
славистичка одељења, како их је затекла данашња генерација, своје
постојање дугују хладном рату. Обилно финансирање које су добијале, а у
срећним случајевима неке катедре добијају и данас, ни у ком случају нису
резултат нечијег чистог интересовања за књижевне форме. Односи власти
и односи са влашћу, у њеној најбуквалнијој и најотворенијој форми, јесу
главни структурно обликујући елемент њиховог постојања. Као што је
уобичајено, темељне истине су изложене репресији и то селективно
негирање пројектује се на предмет изучавања. Избегавање
историјско-политичког контекста, негирање односа власти у тексту и
односа између текста и власти, постаје средишњи идиом славистике. Та
методологија видно одваја славистичка одељења од других. Та ситуација
је сасвим закономерна: они који су у највећој мери ангажовани у
односима власти, у најмањој мери су заинтересовани да те односе
признају. У многим кућама, што би се рекло, постоји костур у орману,
потиснути наратив о основама.
У Русији је развој русистике увек био и сада је повезан с тражењем
националног идентитета, с тешким позиционирањем у односу на
историју, власт и свет. Ризични карактер тих трагања захтева спољашњи,
критичан и трезвен поглед. Али без обзира на приличан рок од
петнаестак година, као и на читаву генерацију узајамних контаката,
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између домаћих и страних радова није дошло до продуктивне размене.
Једни и даље осећају неспосoбност да изразе себе, своја интересовања и
искуство; други на те покушаје гледају с гађењем које се не смањује него
се временом повећава. Једна те иста питања чине се нечувеним и
непостојећим, или се виде као давно решена. Због свега тога разни
истраживачи не само да напросто говоре на различитим језицима, већ
унапред одустају од сваке намере и наде да једни друге разумеју. Како су
показала недавна изјашњавања на тему “Даље руке од нашег наслеђа”,
која су се готово истовремено појавила у неколицини домаћих прегледа,
отпор у односу на постструктуралистичку мисао најзад је почео да се
исказује у јавним, а не само у салонским формама. Какав год био
интелектуални ниво тих дискусија, њихов дугочекани старт је изванредан.
Корисно је и уобичајено да се различити научници не слажу једни с
другима, али да различити научници одбијају да једни друге сматрају
научницима, другим речима да читају и чују један другога, представља
карактеристичну одлику кризе.
Решења треба тражити враћајући се изворима, изнова разматрајући
парадигме, издајући очеве-осниваче, експериментишући са самим
односима између “науке” и “књижевности”. Позната линија развоја
руског формализма у односу на француски структурализам, америчку
нову критику и совјетску семиотику била је усредсређена на
сакраментално питање: “Шта књижевност чини књижевношћу?” Другим
речима, по чему се књижевност разликује од “ не-књижевности” и,
посебно, од науке о њој? По чему се, опет, наука разликује од
књижевности? Учинивши теорију књижевности “научном”, тај приступ је
изградио условни рефлекс који асоцира на науку с вештачким језиком
описивања. Стварајући језик који се принципијелно разликује од
књижевног, морало се одустати од мноштва садржинских задатака.
Изузетни, талентовани људи који су први почели да говоре на том језику,
морали су да раздвоје своје сопствене ауторске личности. Пошто су се
договорили да наука није књижевност и да индивидуално ауторство није
достојно изучавања, ти људи су много пута затицали себе и своје
истомишљенике на писању биографија писаца, па и романа. Довољна је
већ и она историја која се репродукује од Тињанова и Шкловског до Барта
и Лотмана, па да се запитамо да ли је све у реду с полазном опозицијом
између књижевности и свега осталог, као и са базном таутологијом
“књижевност је књижевност”.
Постоји и једно друго класично питање: “Шта се ради у тој
књижевности?” Питање шта се ради “унутар” текста и аутора, решавало
је нека, тактичка или лирска, одступања од структурних норми и
остављало места за реалан коментар, за историјску контекстуализацију и
слободна размишљања. У оквиру структурно-семиотичке заједнице сама
та двојност била је везана за поделу власти, чији је значај ефикасно
негиран на свим нивоима. Критичка мисао, повремено блистава,
признавана је искључиво као прерогатив виших слојева. Од ученика се
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1 “Птичјим језиком“ је професор астрономије Московског универзитета Дмитриј
Перевошчиков назвао философски језик двадесетих-четрдесетих година XIX века,
преоптерећен терминима и сложеним формулацијама. Овај израз, преузет из бајке,
користи се да означи сваки неразумљив, уско специјализован говор. (Прим. прев.)
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тражило дисциплиновано владање птичјим језиком,1 док је размишљање
кажњавано. Са сменом генерација плодови такве поделе рада постали су
веома жалосни. Способност слободног размишљања повукла се у
прошлост или се, попут чланака овог броја “НЛО”, класификује као
“друга наука”. Али суштина научних криза управо и јесте у томе што ће
једна од маргиналних парадигми – нико не зна која – постати доминантна,
док ће садашња догма постати предмет ироничних лекција интелектуалне
историје.
Ево још једног не баш новог питања књижевне историје: “Шта је радила
та књижевност?” Шта је мењала, зашто је била важна, зашто је потребна
и – коме? Различитим учесницима процеса потребно је различито, а
управо то и јесте занимљиво. Текстови високе књижевности су форме
историјског памћења и агенти политичког живота. Они дају своја,
историјски прелазна решења вечних проблема човекове егзистенције. Та
решења се могу поредити с другим идејама, познатим историји или
историји религије, почев од оних чији се обрасци налазе у првобитном
друштву. Али ти текстови дају одговоре на уникално променљива, по
свом карактеру политичка питања текућег тренутка – тренутка у коме су
написани, и тренутака у којима су читани, укључујући и најновије. Спој
та два аспекта – једног стабилног, као памћење, другог променљивог, као
историја – захтева двојну, динамичку концептуализацију.
Примена антрополошких концепција у истраживању руске књижевности
представља нову парадигму која се формира пред нашим очима и која
смењује структурализам московске-тартуске школе и њен
ревизионистички огранак, интертекстуалну анализу. Почев од познатих
књига Катарине Кларк о совјетском роману и Григорија Фрејдина о
Мандељштаму, па све до недавних књига Андреја Зорина о књижевности
XVIII века и Јефима Курганова о роману Идиот, културно-антрополошке
идеје Емила Диркема, Марсела Моса, Клифорда Гирца, Рене Жирара
користе се за интерпретацију текстова руске књижевности. Какве везе,
међутим, висока књижевност има са обичајима аустралијских и других
домородаца, за чије су описивање развијани антрополошки модели?
Проблем антрополошког читања састоји се у непостојању јасних веза
између предмета којим се баве и метода који примењују: између радова
руских писаца, који свесно делају на сцени друштва које се мења и које
мења себе, и знања о примитивним неписменим културама. Од
непостојања таквих веза постструктуралистичке аналогије пате од истих
анахронизама као и модели који им претходе.
Овај рад близак је тој парадигми, али настоји да је разоткрије с једне
другачије стране него што се то обично чини: слева, а не здесна; са стране
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модернизујуће и политичке, а не са архаизујуће и антрополошке.
Психолошко-антрополошка “урањања у дубине вода” не могу се напросто
допунити историјско-политичким “посматрањем површине таласа”. Треба
некако разумети оба нивоа, дубину и површину; оба процеса,
истраживање и путовање; оба предмета, човекова природа и борба за
власт – како се све то спојило у раду индивидуалног аутора и потом –
читаоца. Тај двоструки начин разумевања треба да буде историјски
специфичан, у праведном саодносу са историјски променљивом природом
књижевног дискурса.
Циљ овог рада јесте разматрање хрестоматијских сижеа руске
књижевности у упоредном контексту колонијалне политике XIX века. У
том контексту се на руску књижевност могу применити представе и
методи изграђени у постколонијалним истраживањима. Саме те
представе, међутим, мењају се ако се примене на руски случај.
Повезујући теорије романа Михаила Бахтина и Рене Жирара са моделом
унутрашње колонизације, своју тезу илуструјем на примеру три
оштепозната текста руске књижевности. Овај чланак наставља серију
радова о унутрашњој колонизацији у Русији [1]. Он не претендује ни на
јединственост такве “поставке питања”, а тим пре не претендује на то да
одговори на сва питања, дотакнута у овом уводу који се одужио.
Деветнаести век је поделио свет између неколико империјалних држава.
Заостајући једино за Британском империјом, руски поседи простирали су
се од Финске и Пољске до Аљаске и Манџурије, обухватајући касније
границе СССР. Готово сви ратови које је Русија водила од 1815. до 1917.
године били су колонијални, то јест, били су конфликти због територија
које се налазе изван територије земаља учесница.
Али Русија се разликовала од Британије и других колонијалних сила по
карактеру колонизације. Британија и Француска, а за њима Немачка и
Аустроугарска вршиле су експанзију на прекоморске територије. Због
свог географског положаја, још једино Америка је могла да врши таква
сувоземна освајања. Све до Кримског рата ова два начина колонијалне
експанзије, британски и руски, били су толико различити да малтене није
ни било међусобних сукоба. Рат између Руса и Енглеза једнако је немогућ
као и рат између слонова и китова, говорио је Бизмарк, који се у та
питања разумео.
Политичари XIX века схватали су разлику између два начина колонизације,
британског и руског, у географским и стратешким терминима. Историчара
културе занимају последице тих разлика. Слонови и китови се разликују
не само у екологији, него и по много чему другом, рецимо, по
психологији. Различити начини егзистенције на просторима света,
одређивали су и различите методе администрације, војних питања,
финансијског промета, као и различите форме религије и културе.
Ако се примени на британску и француску књижевност XIX века
карактер односа између колонијалног искуства и књижевног процеса
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започет је у радовима Едварда Саида, који су постали темељ за овај
правац истраживања [2]. Нажалост, његов Оријентализам из 1978.
године, једна од најцитиранијих књига хуманистичке литературе, и даље
је непреведена и мало позната у Русији. Према Саиду, оријентално
“знање” има једну вишу функцију: знање је истовремено и “власт” у оном
једноставном и разумљивом смислу да знање, усмерава колонијалну
власт, а управо власт и рађа знање. Таква је природа сваког дискурса;
Саид примењује општу идеју Мишела Фукоа на колонијални материјал.
Основни Саидови примери припадају двема империјама, Британској и
Француској, и односе се на време процвата колонијализма у XIX веку.
Примери постојано показују да су колонијални мотиви доминантне теме
епохе; да су колонијална освајања била праћена бурним интересовањем,
књижевним и научним, за освојене колоније и њихове становнике и да је
садржај тог процеса чинило формирање “знања” о колонијалним
народима, које је служило власти и одређивало власт.
Јасно је да примена ових представа на Русију захтева не само историјски
већ и теоријски рад [3]. Приликом директне примене појма
“оријентализам” Руска империја се или показује као једна од
колонијалних империја напоредо са Шпанском, Британском или
Француском, или, напротив, као један од колонизованих простора
напоредо са Америком, Африком или Западном Индијом. Међутим,
историчар зна да је Русија у различитим својим деловима, периодима и
лицима бивала како субјект, тако и објект оријентализма [4]. Теоретичару
је јасно да у концепцији оријентализма с том врстом комбинација, не
поседује средства.
Појам унутрашњег оријентализма изражава општост и разлике између
руског искуства и других, боље изучених варијанти западне колонизације
истока. За разлику од колонизације у класичним империјама са
прекоморским колонијама у различитим деловима света, Колонизација
Русије имала је центрипетални карактер. Главни путеви руске
колонизације били су усмерени не споља, већ унутар метрополе: не на
Турску, не на Пољску, па чак ни на Сибир, већ на тулска, приморска,
оренбуршка села. Ту је држава делила латифундије и гушила устанке. Ту
су осниване заједнице и бележен фолклор. Ту су изучавани стари обичаји
и чудне религије. Одатле су за престоничке колекције доводили наказе и
доносили раритете. То је био пут локалних ходочасника у земљу Истока.
Мисионарство, етнографија и егзотична путовања, карактеристични
феномени колонијализма, у Русији су били окренути ка сопственом
народу. Вести о руским шаманима, легендама, моштима, заједницама,
сектама и, најзад, народњацима, нису заостајале за сензацијама из
егзотичних прекоморских колонија. У руским престоницама те вести су
дочекиване исто као и у европским, с једном важном разликом: тај народ
је био свој, говорио је на нашем језику и био извор нашег благостања, али
уз све то и даље је био егзотичан. Русија је колонизовала саму себе,
освајала је сопствени народ. То је била унутрашња колонизација,
самоколонизација, секундарна колонизација сопствене територије [5].
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Самореференцијалност унутрашње колонизације придавала јој је типичну
недоследност, замршеност, недовршеност, коју су западни посматрачи
оријенталистички објашњавали националним особинама, културом или
карактером. Најпроблематичније, међутим, нису те митске категорије, већ
сама разлика између спољашњег и унутрашњег – другим речима, појам
границе. Нестабилност граница и свега што је с тим повезано (рецимо,
држављанство) својствена је свим колонијалним ситуацијама. У неким
случајевима (то решење је типичније за француску колонизацију),
граница се расплињавала и територија подвргавана анексији, тако да су се
права грађана метрополе у правном (али не и у културном) смислу
односила на колоније. У другим случајевима, између грађана метрополе и
колонија одржаване су разлике које су неприметно постајале предмет
борбе. У руском случају постепено проширивање територије формирало
је непрестано нове разлике међу поданицима, а власт је у различита
времена формирала различите стратегије за манипулисање тим
разликама.
Где су границе руске метрополе, где почињу руске колоније и како их
разликовати? Јасно је да одговори зависе од привремене тачке гледишта;
али тешко је дати их чак и у синхронизованим пресецима. Када је почела
руска колонизација – приликом окупације етнички туђинског Казања или
етнички блиског Новгорода? Где су биле руске колоније – на чудској
земљи, на Уралу, у Сибиру, где се одвијао класичан процес мешања
миграната и домородаца, или у Малорусији, где је све било обрнуто и где
је становништво, етнички слично метрополи, формирало
културно-политичке разлике, које ће се показати одлучујућим?
Колонијама је лако сматрати Малту и Алеутска острва (крштавање
Алеута у православље почело је отприлике у исто време када је руски
император постао магистар Малтешког реда). Границе метрополе ишле су
кавкаским гребеном, реком Амур, Беринговим мореузом. Али, користећи
садржајнији критеријум истородности грађанских права (касније
кодификован у појму грађанства), можда је исправније тражити границу
метрополе с обзиром на границе територија где су живели Јевреји?
Титула руског императора – “Самодржац Сверуски, Цар пољски, Велики
кнез фински и тако даље, и тако даље, и тако даље” – говорила је о
сложености ситуације. Дешифрујући сва та “и тако даље”, комплетна
императорска титула је равноправно набрајала освајања из разних епоха:
“Цар казански... Велики кнез смоленски... Кнез естландски... Господар
рјазански... Господар туркестански... Наследник норвешки.” У ком смислу
је смоленска очевина названа великом, а естландски поседи – нису? Из
којих је историјских или неких других разлога Туркестан био изједначен
са Рјазаном? Ту има много проблема; логичног, унифицираног решења
није било. Важно је да се нагласи да динамичка неодређеност граница, а
према томе, и тешкоће у разликовању унутрашњег и спољашњег, не
укидају проблем, већ га, напротив, конституишу. Те тешкоће разликовања,
недефинисаност граница, променљивост критеријума, самоусмереност
процеса, биле су, заправо, особености руске колонизације.
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У већини других случајева културне разлике између метрополе и колонија
ослањале су се на расна, етничка и лингвистичка обележја. Колонизујући
Индију или Конго, Британци или Белгијанци су се с лакоћом
дистанцирали од оних које су поробљавали и експлоатисали.
“Полуђаволи, полудеца”, према Киплинговом изразу, морали су да се
покоре и просвете: тај задатак је противречан по својим условима, он је
“бреме белог човека”, опет према његовим речима. Расне разлике између
два учесника тог процеса, субјеката и објеката колонизације, гарантовале
су да чак ни његов потпуни неуспех неће довести до нежељене збрке. Али
културна дистанца између метрополе и колоније није се увек подударала
с етничком дистанцом међу њима. У смислу етничких односа унутрашња
колонизација Русије више је личила на британску колонизацију Америке,
него на колонизацију Индије. Туђини су асимиловани или уништавани, и
Империја је морала поново да колонизује, овога пута сопствени народ,
који постепено формира нови идентитет. У том случају океан је
постављао географску и економску границу, и у поређењу с њом
етнокултурна блискост се показала мање битном. Англосакси су
колонизовали сами себе и дигли устанак против самих себе: револуција се
подударила са деколонизацијом [6]. Сви су при томе говорили истим
језиком и готово сви су имали исту боју коже. Обе културе, британска и
америчка, изградиле су сопствена културна средства за узајамно
дистанцирање.
У Русији је ситуација била другачија. Географска и економска целовитост
руског простора надмашивала је све друге разлике – етничке,
лингвистичке, религиозне – мешајући их у заједничком империјалном
котлу. Али управо непостојање очигледних разлика, као што је раса,
стварало је потребу формирања културних маркера који би градили
неопходне друштвене хијерархије – логички непротивречне, недоступне
за фалсификовање, згодне у обраћању. Такви маркери су исто тако
потребни империјалној администрацији као и кодови “наш-туђ” у
савременом. Петров експеримент с брадама био је најизразитији, али није
био ни први ни последњи такав покушај. Попут неког структуралисте
који у бинарне схеме сабија за то најнепогоднији материјал,
најимперијалнија култура је ударала вештачке класификације на
хаотичне, мозаичке континууме, као што су религиозне несугласице,
сталешка права и, најзад, географски простори.
Колонијална ситуација је дуалистичка по дефиницији. Власт врше људи
који су битно другачији од њихових поданика. Те разлике имају не само
класни, већ и културни карактер. За колонијалну ситуацију није
одлучујући однос према средствима за производњу, који конституише
класе у индустријском друштву, већ однос према ознакама разлика, које
конституишу власт. Колонијална ситуација је заснована на културној
дистанци између оних који врше власт и оних који су изложени
експлоатацији. Ако нема културне дистанце, нема ни колонијалне
ситуације. Рад с културном дистанцом између власти и поданика – њена
преувеличаност и демонстрација, минимизација и негирање, “изучавање”
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и конструисање – јесте кључни елемент сваке колонијалне политике. Ту
дистанцу маркирају различита средства – расна, етничка, лингвистичка,
религиозна, правна, једном речју – културна. Сва она иступају у улози
знакова разликовања и значај сваког од њих култура конституише или,
напротив, одбацује. Сва она се уграђују у културни механизам који гради
неопходну дистанцу између оних који владају и поданика. Разлика између
полова тог механизма није прекидач типа “све или ништа”, као у
бинарним опозицијама структуралистичког типа. Та разлика се
континуално мења, попут дистанце између две тачке, од веома велике до
веома мале. Текућа значења те дистанце стварају се, одржавају, регулишу,
оспоравају у борби, у размени, у сарадњи између двеју страна. Свака од
страна има своје интересе који се мењају и који се састоје у повећавању
или смањивању културне дистанце; у сваком случају за промену дистанце
потребни су енергија и време.
Увек је реч о култури. Зато се у средишту догађаја како у метрополи, тако
и у колонијама налазе интелектуалци. Њихов рад се састоји у
манипулацијама културном дистанцом. Ради тога се оснивају збирке
реткости, ствара се историографија, врше истраживања на терену, пишу
се романи. Са становишта империјалне елите, задаци спољашње и
унутрашње колонизације тешко су се могли разликовати. Они су
формирали сличне политичке позиције. Искуство спољашњих пројеката,
успешно или не, преношено је на унутрашњу администрацију. Стручњаци
у обе области колонизације, спољашњој и унутрашњој, појављивали су се
у два лика. Риљејев је служио у Руско-америчкој компанији, Завалишин је
пројектовао руску колонизацију Калифорније. Пушкин је служио у
колонијалној управи на југу Русије. Батењков је администрирао и
сибирску периферију и војне насеобине у срцу земље. Липранди је био
научник-оријенталиста и полицијски експерт за религиозни раскол унутар
Русије. Оба тајна друштва, Северно и Јужно, формирана су у крилу
колонијалних администрација.
Такво укрштање подједнако је карактеристично и за покрет отпора и за
империјалну администрацију. Уваров је 1810. године основао свој Пројект
Азијске академије, предвиђен за “поправљање стања побеђених” народа
помоћу такве комбинације просвећивања и религије, која би потпомогла
“образовање и добробит побеђених”; затим, откривши “народност” самих
победника, он је идеје које нису биле сасвим потребне на рубовима
Империје, применио на унутрашњу политику Министарства просвете [7].
У Министарству унутрашњих послова највећи интелектуалци империје –
већ поменути Липранди, заједно с њим или одмах за њим и Надеждин,
Даљ, Аксаков, Мељников, Шчапов, Лесков – увели су прва “етнографска”
истраживања, чији су предмет била прекоморска чуда, што је било
својствено Британцима, али овде се радило о сопственом “великоруском”
народу.
У културној, социјалној и економској димензији империја се развијала од
споља ка унутра. “У Русији је центар на периферији” – написао је

p r e v o | e n j a
i
k n j i ` e v n o s t i
s v e t

2 Скопци (“бели голубови“) – следбеници секте, која је кастрацију сматрала богоугодним
делом. Ова религиозна секта настала је у XVIII веку, а њеним оснивачем сматра се
одбегли кмет Кондратиј Селиванов. Заједнице скопаца сматрале су да једини пут за
спасење душе представља борба с телесношћу путем ушкопљавања. У царској Русији
скопци су били протеривани у Сибир. (Прим. прев.)
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Кључевски [8]. Центри су се налазили на географској периферији, одакле
се цивилизација ширила ка центру: вербална дијалектика, која је
одговарала реалној политици. Главни фронт је сваки пут постајао
позадина. Тако, рецимо, у Пушкиновој “Бајци о златном петлићу” птица,
која има функцију спољашњег извиђања крешти “окренута истоку”,
одакле долази претња царству. У ствари, претња долази изнутра, од
скопца,2 члана народне секте. Између цара и скопца постоје све могуће
разлике које могу настати међу људима; при томе су обојица Руси. Цар
гине у борби са спољашњим непријатељем, и то зато што се препушта
заводљивости сопственог народа, одриче се своје империјалне,
колонизаторске улоге. У овој причи постоје два Истока – један је
спољашњи, географски, смештен у Шемахи; други је унутрашњи,
културни, налази се у престоници; руски цар пропада због њиховог
злокобног савеза.
Иста та двојност истока постоји и у другим ремек-делима на исту тему,
рецимо на Рјепиновој слици “Козаци пишу писмо турском султану”.
Овлашћени представници народа, козаци, приказани су као источњачка
стихија, деца природе, неписмени творци народне културе. Њихово
исмевање упућено је још оријенталнијем субјекту него што су они –
турском султану. Њега на слици нема, постоји само његово име, али то
његово далеко присуство/одсуство ставља у покрет све учеснике:
ситуација, карактеристична за “источњачки деспотизам”. Писар, који не
личи на козаке (али личи на Гогоља), труди се да карневал народне
културе изрази правилним канцеларијским језиком. У лику писара између
Истока козака и Истока султана стоји Запад с његовим писмом и
рационалношћу. Сви су ту Руси (или Малоруси), али културно растојање
између козака и писара једва да је мање него између писара и султана.
Козак у средишту слике јасно показује правац иза својих леђа: тамо је
султан коме се шаље писмо и тамо је географски Исток. Према томе,
запад се налази испред слике, у лицу њеног аутора, као и посматрача. За
наук посматрачу слика говори о немоћи писма пред усменом речју,
професионалне културе пред народном, Запада пред Истоком. Међутим,
Исток је расцепљен надвоје, што за нас и јесте најважније у целој причи:
Исток козака, предмет народњачког дивљења, радикално се разликује од
Истока султана, предмета традиционалног оријентализма. Сиже је танан
и ироничан, у њему постоји алегорија о потреби Запада и писма: чак и
козацима (и султану) потребан је писар, и свима њима потребан је
уметник и посматрач. Другим речима, сиже се чита и као оријентална
утопија типа евроазијске, и као њена подсмешљива деконструкција.
Други свет се обраћа Трећем, али без првог не могу. Женâ на овој слици
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нема. Највероватније, хомоеротични козаци причају султану како ће га
учинити женом.
За разумевање геокултурне природе унутрашњег оријентализма биће
корисно ако руско искуство упоредимо са истовременим и контрастним
британским искуством. Обе културе су током XIX века извршиле прелаз
од негативног оријентализма, који је пратио и доприносио империјалној
експлоатацији, на његов позитиван тип који је претходио и припремао
револуције у колонијама. Али различит карактер колонизације створио је
сличне типове non-fiction. Средином века Енглез Вилијам Х. Диксон
путовао је у Америку, Русију, на Блиски исток и, да би провоцирао
викторијански аудиторијум, свуда је налазио необичне секте које су
упражњавале религиозне и сексуалне обичаје. Његов савременик
Афанасиј Шчапов остварио је сличне резултате, а да при томе није
излазио из манастирских и полицијских архива сопствене земље. Руски
емигрант Василиј Келсијев се убацио у свој завичај преодевен у Турчина,
да би подигао руске секте на ослободилачку борбу против Руске
империје; Т. Е. Лоренс је продро у арапске пустиње, прерушен у Арапина,
да би подигао арапски устанак против Османске империје. Сер Ричард
Бартон је отишао на ходочашће у Меку, прерушен у доктора, муслимана,
и вратио се са више томова Хиљаду и једне ноћи, који наглашавају далеку
магију туђег живота; Владимир Бонч-Брујевич је извршио ходочашће у
руске секте, прерушен у руског етнографа, и вратио се с томовима, чији
садржај приказује магијску блискост тих секти с необичним сновима,
његовим сопственим и његових читалаца. Сви ови оријенталисти (неки од
њих професионално обучени) били су усхићени онима које су изучавали,
посећивали и настојали да њима руководе, и о којима су стално писали.
Сви они су били веома успешни у својим научним или књижевним
пројектима, али њихове политичке судбине драматично су се разликовале.
У британским случајевима видимо спољашњу колонизацију, етничку
конструкцију Другог, културни савез између интелектуалаца и империје.
У руским случајевима видимо унутрашњу колонизацију, религиозну
конструкцију Другог, културни рат између интелектуалних пројеката и
империјалне власти. И у једном и у другом случају, оријенталне
конструкције су надживеле империје које су их створиле.
Мало је вероватно да су у некој другој националној књижевности водећи
писци били тако концентрисани у једној или две империјалне престонице,
као што је то било у Русији. Њихово лично колонијално искуство је ретко
када било значајно. Спој практичних успеха у спољашњој колонизацији
са доприносом националној литератури и политичкој мисли јесте
британска традиција, почев од Мила и Берка и завршавајући Конрадом и
Орвелом. Најозбиљнији руски пример те врсте је, наравно, Грибоједов с
његовим великим пројектом колонизације Кавказа по узору на Британску
Индију [9]. Неуспех тог пројекта је карактеристичан: судбина империје
зависила је од колонизације унутрашњег, а не спољашњег простора. Али
уз многе очигледне разлике, ситуације унутрашње и спољашње
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колонизације делимично имају сличности. Та сличност је напајала и
британску праксу спољашње колонизације, која је моделована по узору на
унутрашње уређење метрополе [10]. Касније је исправно било и обрнуто:
неке дисциплине праксе метропола прерађиване су према колонијалним
узорима. За саму колонијалну ситуацију однос власти директно и
видљиво је повезан са културним разликама. Зато су ситуације спољашње
колонизације погодан модел других односа власти, између осталог и оних
(као што је било у Русији у другој половини XIX века) када је културна
дистанца између власти и поданика маскирана напорима саме власти. С
друге стране, критика рђаве власти у сопственој земљи постајала је
образац за све оне који су тражили ослобађање од туђина. Спољна
колонизација и унутрашња политика нашли су се међусобно повезани
мрежом односа узајамног прожимања и прилагођавања.
Књижевна освајања периферних колонија Русије – Украјине, Крима,
Новоросије, Кавказа, Сибира, Централне Азије – постала су предмет
многих истраживања [11]. Уз сав значај ове теме, треба истаћи да је, у
традиционалном смислу речи, чисто оријенталистичка класика велике
руске прозе релативно сиромашна: Путовање у Арзрум, Хаџи Мурат,
Смрт Вазир-Мухтара. Томе се могу додати десетине мање познатих
дела, али то не може да промени коначни закључак: односи између Запада
и Истока имали су битно мањи значај за руске класике него односи
између државе и народа. Због самореференцијалности унутрашње
колонизације, опозиција државе и народа ефикасно је замењивала
опозицију Запада и Истока. Представници државе и представници народа
приказивани су у књижевности XIX века као људи принципијелно
различите природе или, тачније, културе. Сукоб два лика, Човека из
Народа и Носиоца Власти и Културе, био је метанаратив многих
класичних текстова у којима је драматизована ситуација унутрашње
колонизације, потчињавајући се законима жанра. За наш циљ је важно да
видимо какав је узајамни утицај те геокултуре и жанровских особености
романа, јер он конституише препознатљиве црте које се понављају у
различитим текстовима, а нарочито у онима који су у ХХ веку, у Русији и
на Западу, постали најпопуларнији као “руски романи”. Сукоб два јунака,
Човека из Народа и Носиоца Власти и Културе, био је метанаратив
многих класичних текстова који су драматизовали ситуацију унутрашње
колонизације, потчињавајући се законима жанра.
У свом огледу из историјске поетике романа, Михаил Бахтин је издвојио
један од његових “типолошки најстабилнијих хронотопа” – хронотоп
пута. Према Бахтиновој класификацији, постоје “две линије романа
путовања”. У првом типу, јунака води пут “по родној земљи”, а не по
“егзотичном туђем свету”. У другом типу, “функцију аналогну путу [...]
носи ’туђи свет’, одвојен од домовине морем и даљином” [12]. У оба
случаја, сматра Бахтин, јунак примећује егзотику онога што се дешава;
али у првом типу романа то је “социјална егзотика”, а у другом –
природна и етнографска егзотика прекоморских путовања. Први је, грубо
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говорећи, представљен у Годинама лутања Вилхелма Мајстера, а други у
Доживљајима Робинзона Крусоа. Сви руски примери, које Бахтин овде
наводи – Путовање из Петербурга у Москву, Капетанова кћи, Мртве
душе, Ко у Русији добро живи – припадају првом типу. Путовање
поседује способност онеобичавања, како би рекли други теоретичари.
Оно разумљиво чини егзотичним, досадно занимљивим, своје – Другим.
С овим размишљањима повезана је, како се чини, још једна Бахтинова
новина, “идилични хронотоп”. Та девета глава “Облика времена и
хронотопа у роману” веома је садржајна. Идилични хронотоп
карактерише посебан “однос времена према простору”, и то путем
“органске везе” која представља живот у “родној земљи у сваком њеном
кутку”. Јединство радње се обезбеђује најпре јединством места, које
слаби или укида све разлике у времену. Тако схваћена идила једнака је
ретроспективној утопији. Књижевност је, написао је Бахтин 1937. године,
стварала идиле “од античког доба па до нашег времена”; али књижевни
теоретичари то нису схватили и нису дали значај питању, “због чега су
све перспективе у историји романа искривљене”. Бахтин врши кратак
преглед “сублимације идиле” код Русоа и Гетеа; “повратак идили” код
Шатобријана и Толстоја; “слом идиле” код Флобера и Гончарова. “У
руској књижевности, наравно, хронолошке границе ове појаве померене
су ка другој половини XIX века”. У то време у роман продиру “тек
поједини моменти идиличног комплекса”. Бахтин се усредсредио само на
један од тих момената. “Човек из народа у роману је веома често
идиличног порекла” [13].
Моменат идиле, који је Бахтин осетио у роману XIX века, оличен је у
њему у Човеку из Народа. Тај лик је супротстављен Човеку Власти и
Културе. По дефиницији, они живе у различитим срединама, али се срећу
у хронотопу романа. Повезује их дужност или случај, али најчешће пут.
Најзанимљивији примери настају када се та два јунака сретну (и не могу
да се растану) због идиличне наклоности једног од њих, Човека Културе,
према оном другом – Човеку из народа. Први припада свом времену и, по
правилу, времену аутора; обдарен способношћу кретања у културном
простору, он продире у идилични простор другог, издвојен из времена.
Обично тамо и остаје. Размена, конкуренција, дебата између два јунака
чини главни део многих сижеа. Али дуална структура је несвојствена
роману; његови сижеи су триангуларни. Као што је познато из теорије
романа Рене Жирара, која је и сама умногоме надахнута сижеима
Достојевског, жељи је потребан медијатор. Љубав је вечни предмет
приказивања и обично је представљена не као однос два, већ три лица.
Супарништво двојице мушкараца за вољену жену представља минималну
структуру романа и ствара парадоксални ефект медијације. Покушаји
превазилажења и уклањања супарника доводе до њиховог узајамног
деловања и зближавања. Повезују их односи посебне врсте, који се у
различитим текстовима различито интерпретирају, као мистички,
политички или чак еротски [14].
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Објашњавајући веродостојно ту триангуларну структуру, Жирарове идеје
не описују њену специјалну модификацију која је својствена многим
руским романима. У овде описаним троугловима полна структура се
укршта с класном. Односи три лица варирају универзалну поступност
пада, раскринкавања и казне, која упућује на књигу Постања. Мушкарац,
наследник грешног Адама и двојник аутора-покајника, јесте
амбивалентни агент унутрашње колонизације. Мистична власт припада
народу који пружа отпор, а остварује је најколоритнији јунак
одговарајућих текстова: великодушни бунтовник, неписмени пророк,
медијатор мушког осећања и наследник Бога-оца. Како је писао Бахтин,
“Човек из народа појављује се у роману као носилац мудрог односа према
животу и смрти, који су владајуће класе изгубиле” [15]. Ева је у тим
сижеима бескласни, али национални објект жеље, њој је у име читалаца
(и читатељки) дато право да начини избор између супарника.
У различитим текстовима та атомска структура је подвргнута
трансформацији. На крају радње обично се одиграва древни мотив
жртвовања, а жртвује се један од учесника те троугаоне конструкције. У
зависности од тога ко се приноси као жртва – Човек из Народа, Човек
Културе или Руска Лепотица – добијамо три варијанте радње. Све три
варијанте видећемо на делу. Важна је, наравно, не та примитивна
дедукција, па чак ни могућност да јој се нађу емпиријске подударности.
Критеријум квалитета јесте постизање згуснутог описа или, тачније,
згуснутост постигнутог описа – критеријум индуктивни, емпиријски и,
чак, субјективан [16].
Пушкин је формирао типичну триангуларну конструкцију у Капетановој
кћери: Грињов – Пугачов – Машењка; Слаб Човек Културе – Мудри Човек
из Народа – Руска Лепотица. Капетанова кћи је први пут оваплотила
познати ужас пред руском буном и познату привлачност руског народа.
“Ужас” је приказан далеко тачније него што су га потом приказивале
генерације народњака, руских ходочасника у земљу Истока, који су такве
односе развили са Пугачовом из маште. У некој издвојеној тачки руског
простора танак слој државности чува само посада коју чине инвалиди.
Иза народа стоје незнане дубине, неоткривена снага и неописива мудрост;
иза државе је гола сила и туђинска рационалност. Јунак и јунакиња су
двоструки таоци: и народа и државе. Дисциплинован члан државне
хијерархије, Грињов је ирационално омађијан Пугачовом; Цветајева ће то
осећање назвати аналитичком речју “зачараност”, чији смисао приближно
одговара бахтиновском схватању “идиле”.
Радња се развија између периферијског центра Империје и њене далеке
провинцијалне средине. Мешавина Козака и Башкираца, која у
оренбуршкој степи представља побуњени “народ”, по етничком саставу
мало се разликује од бригаде инвалида која овде представља “Запад”.
Приказана борба одговара историји колонијалних устанака и, адекватно,
историји о њиховом гушењу. Оријенталне конструкције се примењују у
односу на поданике саме империје. Сви побуњеници имају браде и
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3 Потлач – институција размене међу неким групама северозападних америчких
Индијанаца. Детаљно га је описао Марсел Мос у свом Раду о поклону. Термин потлач,
као противдавање које поништава вредности, користи Жорж Батај. (Прим. прев.)

68

i

p r e v o | e n j a
k n j i ` e v n o s t i

шалваре, Пугачов татарске, Хлопуша киргиске. Заробљеним
“инвалидима” пре свега секу плетенице. Капетанову кћер ваља читати у
упоредном контексту прича каква је, нешто каснији Mutiny (1857),
устанак Сипајаца у британској Индији, који се сада коректно назива
Првим ратом за независност. У британским наративима о Mutiny
уобичајен је мотив ужасних смрти и силовања, којима су били изложени
Енглези и Енглескиње у тврђавама које би освојили устаници [17]. То
исто видимо у Капетановој кћери, с једним изузетком: Машењка, коју је
заробио Пугачов, остаје читава и неповређена. На фону језивог насиља,
које је Пушкин приказао натуралистички, непостојање насиља према
Машењки, иако је она предмет жеље свих јунака, представља својеврсни
минус-поступак, на који указује и епиграф: “Чувај част одмалена”. Част
јунакиње веома је важна не само за јунаке приповести, већ и за њену
колонијалну конструкцију. Спасавајући Машењку, Пушкин јој даје
могућност да о својој невероватној причи приповеда царици лично, што
са своје стране позива и њу – и читаоца – на милост према устаницима и
палима. Радња је препуна померања у културном простору, али
најневероватније од свега – најпре ка најнижим слојевима побуњеног
народа, а затим и ка самом врху царске хијерархије – остварује жена.
Њено спасење је зауставило зачарани круг насиља, обећавајући
успостављање грађанског мира и, следствено, виталност колонијалног
поретка. Читалац који је знао реалије сељачких буна, био је свестан
необичности фабуле, те је тако могао да процени њен идеолошки
значај [18].
Радња се развија као борба два кардинална принципа, поклона и размене.
Показавши нестабилност грађанског света у руској провинцији, аутор је
ублажио ситуацију парадоксалним сижеом размене поклона. Милосрђе је
дар који не претпоставља размену; али ако су у архаичним ситуацијама
обреди даривања самодовољни, колонијалне ситуације их потчињавају
размени и рачуници. Вишеструки поступак даривања, који се развија
током радње, у међусобној је вези са рационализмом империјалне државе.
Пушкинов аналитички рад усмерен је не само на отварање два супротна
приступа, народног потлача3 и државног правосуђа, али и на покушај да
се нађе некаква равнотежа између њих. У том компромису видела се нада
за очување ситуације унутрашњег колонијализма.
Радња почиње од зечјег кожуха. “Скитница беше веома задовољан мојим
поклоном.” Као и у Мосовим примерима из живота Маора, тако и у
Пушкиновом примеру из живота Козака поклон подразумева узвраћање
не због спољашњег закона, већ зато што сама ствар – зечји кожух – носи у
себи део свог власника, и тај део треба да буде враћен, иначе следи
несрећа. Оба аутора су готово у истој мери амбивалентни у односу на
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однос према обичајима које описују: да ли је боље правосуђе и рачун или
милосрђе и поклон? У оба случаја, код Пушкина и Моса, сваки узвратни
поклон већи је од претходног; у томе је економија потлача. Као узвратни
дар за зечји кожух, Пугачов поклања Грињову живот и коња, а уз то и
овчији кожух. Започињући други ланац даривања Пугачов поклања Марји
Ивановној част и девојку дарује Грињову. За узврат, Грињов “жарко” жели
да му спасе главу, и заједно с Машењком ће се молити за спас његове
душе. Како је то формулисао Мос, поклон је архаични начин да се “купи
мир”, онај мир који у цивилизованом друштву обезбеђује држава [19].
Пошто се врати у цивилизацију, Грињов доспева на суд. Заобилазећи
државу и враћајући се у свет потлача, Марја Ивановна моли од Катарине
“милост, а не правосуђе”. Добија не само милосрђе већ, по правилима
потлача, и мираз. Пушкинов компромис је успео: фантазијом генерација
владаће како црнобради, непојмљиви Пугачов, тако и вансудска,
ирационална правда, налик на поклон.
Размотрићемо други пример, Идиота. Овде срећемо познати троугао:
Мишкин, Човек Културе; Рогожин, Човек из Народа; Настасја Филиповна,
Руска Лепотица. Радња се одвија у Санкт-Петербургу, где Мишкин долази
из Швајцарске, а Рогожин – из дубина руске мистике. Загонетна динамика
њихових односа у лабораторијском виду представља структуру
унутрашње колонизације, као и сан о разрешењу њених проблема и
упозорење на трагичну цену таквог разрешења. Усмерено на Настасју
Филиповну, пријатељство-супарништво Мишкина и Рогожина представља
антологијски ванисторијски пример медијације жеље; Жирар је управо
тако и анализирао ову тему. Представљајући симболичку структуру
руског оријентализма, овај пар показује за њено време специфичну тежњу
за смањењем културне дистанце, али и ништа мање карактеристично
упозорење на катастрофалне последице таквог “братимљења”. У
Жираровим анализама свако зближавање антагониста рађа “кризу
разлика” која се разрешава жртвовањем. У читању, осетљивијем према
историјском контексту, убиство Настасје Филиповне показује се као
антиутопијски расплет, који је придодат утопијском сижеу и који га
деконструише.
За ирационалност ових односа у подједнакој мери су заслужне све три
стране. Никада нећемо схватити зашто се Мишкин жени Настасјом, зашто
она бежи са венчања, зашто је Рогожин убија, зашто му Мишкин
опрашта. Свему овоме је дато много појединачних објашњења;
хомосексуалне склоности јунака, у суштини равнодушних према
јунакињи; ритуално приношење жртве, које оживљава прехришћанске
архетипе; класна борба између старог племства и нове буржоазије;
конфесионална дебата, која се завршава ушкопљеничком иницијацијом
Настасје Филиповне... Не покушавајући да дамо још једно објашњење
или, тачније, унапред признајући његову делимичност и неадекватност,
предлажем да се озбиљно ишчитају страсни монолози Идиота.
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У чувеној епизоди учествовали су кнез Мишкин, престоничко друштво,
које се назива “страшним именом ’свет’“, и кинеска ваза. Рогожин је био
одсутан, али о њему је непрестано говорио Мишкин. Друштвену групу су
чинили генерал с немачким именом, господин-англоман, руски песник,
пореклом Немац итд. Господин-англоман је незадовољан причао “о
некаквим нередима на спахијским имањима”, поменувши саосећајно
рођака који је примио католицизам. Мишкин узвраћа да је католичанство
нехришћанска вера и да оно рађа социјализам. Католицизам “верује да
без светске државне власти црква неће опстати на земљи” и покушава да
такву власт прошири и на Русију. Том “продужетку Западне Римске
империје” треба се одупрети: “ Као отпор Западу треба да засија наш
Христос”. Чини се да та теза одговара ономе што се у каснијим
стиховима Владимира Соловјова поставља као питање Русији – какав
Исток она жели да буде: “Исток Ксеркса или Исток Христа?” У ствари, то
су различите, једна другој супротне, позиције. У стиховима Соловјова
Христос припада једној од варијанти историјског Истока; њега, као
спољашњи модел, може да изабере Русија, која сама по себи Истоку не
припада. У говору Мишкина “наш Христос” припада Русији, земљи
правог Истока, која се супротставља Западу. Као у тотемском култу, Бог
је, по дефиницији, “наш”. Бог који “није наш” није Бог. Како каже
Мишкин: “Ко под собом нема тла, тај се и Бога свога одрекао”.
Религија је неодвојива од политике, а обе су повезане са географијом. Обе
се сједињују у националној идеји, ако се она не интерпретира
ортодоксално, већ идилично, како то чини Мишкинов познаник,
трговац-староверац Рогожин: “Ко се земље своје одрекао, тај се одрекао и
свог Бога”. Да би се то избегло, говори Мишкин, “код нас су се
најобразованији људи чак и у хлистовство4 упуштали”. На ивици бунила,
Мишкин својим саговорницима из светског друштва упућује филигранске
формуле унутрашњег оријентализма: “Откријте жељним и успламтелим
Колумбовим сапутницима обалу Новог Света, откријте руском човеку
руски Свет, дајте му да нађе то злато, то благо”. Најважнији од
колонијалних поступака – откриће Америке – окренуто је унутрашњости
Русије. Унутрашње губерније, где је Мишкин управо био, и јесу нови
Нови Свет. Тамо треба открити дубине и то ће васкрснути свет.
Петербуршки “свет” смета да уистину руски људи то учине. “Па ја сам и
сам кнез од искони и с кнезовима седим. Ја ово говорим да бих спасао
свет, да не ишчезне сталеж узалуд, у мраку, ништа не схвативши, због
свега псујући и све изгубивши”. Сталеж унутрашње колонизације,
упозорава Мишкин, изгубио је партију; ми знамо да је он био у праву и
да је гледао напред. Тај сталеж може да спасе, мислио је он, само
ходочашће у земљу Истока, која се налази у унутрашњим губернијама.
Убрзо, 1874. године, многи ће поћи стопама Мишкина.
4 Хлистовство – мистичка секта која се појавила у XVII веку, чије су молитве биле
праћене самобичевањем. (Прим. прев.)
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Позитиван оријентализам империјалне елите је карактеристична црта
каснијег периода колонизације, која се одвија у исто време кад и
националистички покрети у колонијама. Од Русоа до Леви-Строса
романтизација далеких, одважних дивљака била је најважнији елемент
протестне традиције Запада. Русија је дала свој допринос, као и увек
центрипеталан. Утопије су смештане на далека острва; идила се
смештала у локалну забит. Мишкин и јесте руски Колумбо; Рогожин чува
своје ризнице, али, отприлике као и Монтезума, спреман је да их поклони
ономе ко га правилно замоли и отприлике с истим последицама.
Међутим, престонички “свет”, не примећујући праву идилу, моли се
лажним идолима, попут “огромне, прелепе кинеске вазе, која стоји на
постољу”. То је спољашњи оријентализам, који се може сломити једним
гестом и тада ће се отворити унутрашње ризнице. Исток је располућен
као у Рјепиновим “Козацима”. Један Исток оваплоћен је у кинеској вази,
други у Мишкиновим говорима.
Идиот је, као што је још одавно речено, идеолошки роман. У идеолошкој
размени лежи један смисао савеза између Мишкина и Рогожина. Мишкин
је испричао трговцу “целог” Пушкина; овај је њему испричао о јединству
Бога и тла. Наравно, све то не објашњава зашто треба убити Настасју
Филиповну. У том чину, који наговештава историјски расплет
револуционарног сижеа, реализује се једна од могућности триангуларне
структуре. Жртва постаје трећи члан фигуре, невина жена. То је најтежи
од могућих исхода ритуалног поступка; убице ће накратко надживети
жртву. Језив крај романа је доказ да његов аутор није веровао да ће “руска
мисао, руски бог” васкрснути човечанство, и ту веру је ставио у уста
карикатуралних убица. Таква вера води у језив злочин, што је у
потпуности раскринкава. Наравно, Мишкин није био Христ, а писац није
био идиот, каквима их приказују у многим тумачењима.
Последњи пример из те серије је Сребрни голуб. Опет видимо познату
троугаону структуру: Дарјалски – Кудејаров – Матрјона. Овде жртва
постаје песник симболиста, типичан интелектуалац познонародњачке
вере. Идила, која јунака, интелигента привлачи исто толико неодољиво,
колико и бесмислено, обједињује своја три уобичајена вектора: мистички,
политички и еротски. Као Мудар Човек из Народа, Кудејаров је описан с
изразитијим појединостима него Пугачов или Рогожин. Он је приказан
као припадник религиозне секте типа хлистовства. Бесциљност жртве
јунака-интелигента наглашена је целокупном фабулом; она нема ни
рационалан ни мистички смисао ни са становишта убијеног, ни са
становишта убица. Таква конструкција сасвим одговара диркемовској
теорији о приношењу жртве како ју је формулисао Рене Жирар. Да би се
зауставио зачарани круг освете, жртва треба да буде невина и њен избор
не подлеже критеријумима рационалности; у супротном, може бити
оспорена, што значи да подлеже освети. У тој светлости кажњавање
злочинца, какав је био Пугачов, није приношење жртве; убиство Настасје
Филиповне и Дарјалског у потпуности одговара каснијим теоријама.
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Ипак, ново решење триангуларног сижеа – жртвовање јунака-интелигента
– носи нов политички смисао.
Жртвовање Човека из Народа враћало је политичку равнотежу, дајући наду
у очување колонијалног поретка. Са становишта јунака, аутора и многих
читалаца, Пугачов је био злочинац, кога је на смрт осудио исправан суд.
Жртвовање невине лепотице дизало је сиже на ниво финалне,
апокалиптичке катастрофе. Жртвовање Човека Културе било је – победа
колонизованог народа, коме не може и не жели да се супротстави елита
метропола. Обузета осећањем историјске кривице, та елита је стала на чело
сопственог уништења, организовала сопствено саможртвовање. Трудећи се
да појми и прихвати веру народа, Дарјалски припрема сопствено клање као
ритуално убиство које му диктира непостојећа традиција. Припремајући
револуцију, интелигенција – сталеж људи чија је егзистенција правдана
њиховом колонизаторском улогом у односу на народ – настојала је да у
својој глобалној жртви нађе религиозни или политички смисао.
Упозоравајући на последице, Андреј Бели је деконструисао саму идеју
жртве. Убиство Дарјалског приказано је као злочин, иза кога се не виде
традиција и ритуал, већ само бесмислено, случајно подударање двеју вера
које немају ништа заједничко – народне и народњачке.
Бели не штеди боје да би показао дивљачки, варварски карактер локалног
ритуала и, истовремено ону ирационалну “зачараност” која је Дарјалског,
као претходно Мишкина, водила “у дубине хлистовштине”. Дарјалски се
разликује од Кудејарова по свему што разликује људе, осим по раси. У
томе се и састоји парадоксална ситуација унутрашње колонизације, која је
чини погодном за танану књижевну обраду: колонија није тако далеко од
метрополе и у њој људи сасвим различите природе имају исту боју коже.
Веома много у Сребрном голубу је упоредиво с текстовима позног
оријентализма. Упоредимо га, рецимо, с нешто ранијим (1902) Срцем
таме Џозефа Конрада.
Јунак, колонијални администратор и индустријалац, истовремено је
дописник Међународног Друштва за Искорењивање Домородачких
обичаја и аутор антрополошког извештаја о томе. У ствари, Курц је у
својој колонији успоставио ред, заснован на томе да га домороци
обожавају као локално божанство, на “поноћним плесовима који се
завршавају неописивим ритуалима”, и на приношењу људских жртава. За
разлику од сасвим нагонских жеља Дарјалског, Курцова религиозна
пракса има рационалан смисао: помоћу свог система он добија више
слонове кости него друге његове колеге. То је карактеристична
амбивалентност колонијалне власти која остварује своје
политичко-економске циљеве, изучавајући локалне системе веровања и,
под паролом Просвећености, уграђује се у њих. Власти није потребно
искорењивање домородачких обичаја, али је потребно престројавање које
отвара могућност њихове злоупотребе. Нешто слично ономе што је радио
Курц, намеравали су да раде неки вероватни читаоци Диркема, они руски
марксисти које Бели зна, а који су називали себе “богоградитељима”. По
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Диркему, кад се људи препусте неописивим ритуалима и свему осталом,
они се клањају сопственом друштву. Курцов задатак састоји се у томе да
се укључи управо у тај систем да би ти исти или још свирепији ритуали
служили њему лично. Али и Курц постаје налик на домороце. Као у
руском роману, културна хибридизација увек делује у оба правца.
Ирационални нагон према Другоме води јунака у срце таме, у културну и
физичку смрт. Што се тиче домородаца, они остају са својим
непојмљивим обичајима.
Конрада апсолутно не занимају домороци, он је потпуно усредсређен на
западног човека који се нашао у тами. Курц је имао своју тамнопуту
Лепотицу, али сви домороци у овом тексту су безимени и ми не видимо
ниједног издвојеног врача, а тим пре не видимо никаквог Курцовог
супарника. Бели, пак, приказује Кудејарова и у појединостима описује
хлистовске ритуале секте коју је смислио, следећи локалне варијанте
културне антропологије, а пре свега Владимира Бонч-Брујевича. У томе су
ауторске интенције супротне. Конрад покушава да збрише из срца таме,
које представља колонија. Бели тежи да пронађе блага скривена у родном
тлу. Па ипак, између њих, као између кита и слона, има много заједничког.
У низу занимљивих случајева успех магистралних текстова руске
књижевности, посвећених унутрашњим стварима, био је повезан са
одушевљеним прихватањем тих текстова од стране писаца колонија.
Руски емигранти у Лондону и активисти италијанског националног
покрета разумели су једни друге, мада су се једни борили против
сопствене државе, а други – против освајача. Британски обожаваоци
поредили су Толстоја и Гандија веома често, као што су се пророк
“негритуде” Франц Фанон и црни писци “харлемске ренесансе” позивали
на Достојевског. Једни писци су припадали империјалној елити, а други –
колонизованим народима; међутим, сличност међу њима показала се
важнијом и она је у знатној мери условила популарност руског романа у
новом, ХХ веку. Од Радишчева и касније, многи руски писци били су
жртве прогона у сопственој земљи. Ти бели људи припадали су
потлаченој мањини. Хтели они то или не, морали су да буду политичари у
пракси. Њихова маргинална осећања изнедрила су канонске текстове. У
томе је разлика руске књижевности од других класичних књижевности,
рецимо, британске или америчке. У случајевима када је канон створила
доминантна култура, савремени критичари се окрећу маргиналним
текстовима, да би нашли метафоре адекватне свом искуству. У нашем
случају канонске текстове су створили они који су били изложени
дискриминацији. Управо то необично искуство читалац, руски и западни,
тражио је и тражи код руских класика. То искуство се не може схватити у
оквиру оних процедура које су изграђене за иманентно читање текстова,
створених у кругу срећнијих националних елита. Зато је “нови
историзам”, с његовим протестним интенцијама и рехабилитацијом
политичких вредности, важан за читање не само маргиналних већ и
канонских руских текстова [20].
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Због разумљивих околности историје и географије унутрашње
колонизације, руска култура XIX века формирала је својеврсну бразду, у
којој су истовремено постојали различити типолошки нивои. На нивоу
професионалне културе, коме су припадали руски аутори и њихови јунаци
– Грињов, Мишкин, Дарјалски – формирана су “западна” правила
рационалности, јавности, дисциплине. На нивоу народне културе, коме
припадају милиони руских сељака, одвијао се “источњачки”,
“домородачки”, “колективни”, “мистички”, “неписмени”, “пагански”,
“ванисторијски” живот (професионалци су га описивали користећи речи
које су стављане у наводнике). Том животу припадали су јунаци као што
су Пугачов, Рогожин или Кудејаров. Руски роман је сукобљавао ова два
типа јунака, приказујући кратке спојеве који су се одвијали унутар
историјске бразде.
Модели културне антропологије, формирани у истраживањима култура
пре примања писмености, спадају у један од слојева те структуре, али не
карактеришу неки други од њих и не разоткривају узајамне утицаје.
Писци с краја XIX и почетка ХХ века били су упознати с тим
етнографским и антрополошким трагањима (и фантазијама), која су
надахњивала Фрезера, Фројда или Диркема. Данас је, међутим, боље
користити савременије антрополошке моделе који су усмерени на
контакте, отпоре, хибридизацију у троуглу односа између остатака
архаичких култура, колонијалне праксе и културе метропола [21].
Али ови модели не описују оно што је најособеније, што је карактерисало
руску традицију, то јест њену “запитну” (Толстој), “силазну” (Иванов),
“народњачку” (Плеханов), “идиличну” (Бахтин) тежњу, или још и
“зачарану” (Цветајева). То је унутрашња варијанта позитивног
оријентализма, карактеристичног за позноколонијални период, када су
империјалне елите прелазиле са изучавања језика и колекционирања
артефаката на учешће у ослободилачким покретима, на опевавање
устаника, на подражавање њихових култура, на конструкте типа
“негритуда”, на негирање сопствене вредности као “симулакрума”, на
практиковање affirmative action. У ситуацији унутрашње колонизације,
лишене чвршћих расних маркера, процеси (ре)оријентализације имали су
културни, заправо текстуални карактер. Њихово место постала је висока
књижевност. Ако је Капетанова кћи приказивала ситуацију унутрашње
колонизације као оправдану и, уз опасности које се у њој крију, животну,
каснији текстови велике књижевности све јасније су предвиђали и,
проричући ужасе, поздрављали деколонизацију народа. Како је
својевремено написао Тињанов: “Много наруџбина је дато руској
књижевности. Али узалудно је њој давати наруџбине: наруче јој Индију, а
она открије Америку.” [22].
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Usputna poseta
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Prevela s nema~kog Mirjana Milo{evi}-Wittmann

Svi putnici blistavo belog broda za plovidbu fjordovima nagrnuli su prema
ogradi da vide kako }e te}i manevar otiskivanja od obale, samo on nije. Odmah
je seo za sto~i} na rasklapanje, `mirkaju}i pogledao u sunce, pre{ao rukama
preko lica, zatim polo`io onaj pljosnati bronzani predmet na sto i po~eo da zuri u
njega, zami{ljeno i uporno. Suvonjavi ~ovek sa nao~arima u okviru od nikla koji
ga je dopratio do mola i dalje je strpljivo stajao pored broda, nadaju}i se valjda
nekom opro{tajnom pozdravu, ali visoki momak za sto~i}em na rasklapanje
ni~im nije pokazivao da ima bilo kakvu nameru da pri|e ogradi i da ma{e; sedeo
je odsutan duhom, ne osvr}u}i se na dovikivanja, komande, veseli `amor. Obuzet
posmatranjem bronzanog predmeta, mahao je glavom kao da se brani od neke
navale uspomena.
Po{to se parobrod posle nekoliko signala otisnuo od obale, izvukao je iz svoje
putne torbe lulu i tabakeru i njih je tako|e polo`io na sto~i}, ali jo{ nije imao
nameru da pu{i, ve} je sada i on do{etao do ograde i bacio odozgo pogled na
molo. Nije morao dugo da tra`i ~oveka koji ga je dopratio. Onog ~asa kad su im
se pogledi ukrstili, obojica su podigli ruke kao da je neko povukao konac na
kojem su visile, ali nisu mahnuli, ve} su im ruke ostale uko~ene u vazduhu; bio
je to ~udan opro{taj koji je dopu{tao ili skrivao u sebi raznorazna naga|anja, ali
ne i `elju za skorim ponovnim vi|enjem. Pre nego {to su putnici pohitali do
stolova i po~eli da se otimaju o stolice i klupe, vratio se mirno na svoje mesto,
napunio lulu i zapalio je, a potom uzeo onaj pljosnati predmet koji je visio o
vrpci i zakovitlao njime kao da je propeler.
Iako je paluba bila prepuna i sva mesta zauzeta, niko se o~igledno nije usudio da
sedne pored njega za sto~i} na rasklapanje, valjda zato {to je delovao zami{ljeno
i odsutno i {to nije prihvatao niti uzvra}ao ni~iji pogled. Kada sam mu pri{ao i
upitao da li mogu da sednem za njegov sto~i}, reagovao je neo~ekivano
ljubazno; nasme{io se i na~inio rukom gostoljubivi gest, u~inilo mi se da mi je
skoro zahvalan. Lice mu je bilo rumeno i pegavo, a kratko pod{i{ana proseda
kosa neobi~no je odudarala od njegove mladala~ke pojave. Iza nas se udaljavala
strma obala boje peska, na ~ijem su se najuzvi{enijem mestu nalazili nekada{nji
rovovi, izbo~ena utvr|enja sa starim topovima. Krila starinske vetrenja~e tromo
su se okretala na vetru. Ba{ je lep ovaj kraj, ote mi se spontano, na {to je on
klimnuo glavom i rekao: Kakva idila.
Govorio je nema~ki sa ameri~kim akcentom. Nisam se iznenadio njegovoj
potrebi da se predstavi; zvao se Glen Maski i bio je iz Viskonsina. Kada nam je
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pri{la konobarica, odmah se ponudio da me po~asti kafom, a za sebe je naru~io
jo{ i dupli akvavit. Iako ga nisam ni{ta pitao, ispri~ao mi je da je samo usput
svratio ovamo i da mora u Kopenhagen; trgova~ka komora ga {alje na neku
stru~nu konferenciju. Mimo nas su promicale jedrilice, neke od njih sa
{pinakerima `ivopisnih boja, posade su se sun~ale na palubi i lenjo nam mahale.
Glen Maski je, posmatraju}i bre`uljkasti predeo pro{aran `ivicama, koji je
polako ostajao za nama, po~eo da klati bronzanu plo~icu. A klatio je – sada sam
uspeo da prepoznam – neku medalju, neki od vremena potamneli orden o ~ijoj
su starosti svedo~ile i sme|e mrlje na vrpci. Iako je u mislima daleko odlutao,
zapazio je moje interesovanje za stari orden, podigao ga je prema meni i pru`io
mi ga. [ezdeset ~etvrta, rekao je, ova stvar poti~e iz hiljadu osamsto {ezdeset
~etvrte, a dodeljivana je za hrabrost. Dok sam prou~avao medalju, konobarica
nam je servirala kafu i akvavit.
Videlo se da mu akvavit prija. Ponovo je uzeo medalju i po~eo da je klati, pri
~emu se na njegovom licu pojavio prezrivi osmeh. U jednom trenutku klimnuo
je glavom u pravcu bronzanog predmeta i rekao: Mo`da }e vam izgledati ~udno,
ali svratio sam ovamo samo zbog ovog ordena. Hteo sam jednostavno da saznam
istinu. Istinu o ~emu?, upitao sam, na {ta je on rekao: O onome {ta se tada
dogodilo u onim rovovima, i za kakve zasluge su dodeljivane ovakve stvar~ice.
Ispri~ao mi je da je orden doneo sa sobom iz Viskonsina. Pripada njegovoj
supruzi ~iji su preci bili poreklom iz Nema~ke; jedan od njih je odlikovan njime,
tada se borio ovde, po svoj prilici je to bio njen pradeda. U porodici je
odlikovanje preno{eno s kolena na koleno i ~uvano sa po{tovanjem, iako je
podvig za koji je dodeljeno postajao sve nejasniji, tako da su na kraju ostali
samo obrisi op{te legende. I kao {to to ve} biva, vremenom su se javile sumnje.
Supruga je znala da on `eli da prona|e tragove tog heroja. Dala mu je orden,
rekao je; o da, i njoj je to va`no, dobrim delom zato da bi se otklonile mogu}e
kasnije sumnje. Podigao je ~a{icu prema meni, ispio je do dna i odmahnuo
glavom. Upitao sam ga da li je sve proteklo onako kako je o~ekivao i da li se
vra}a ku}i sa pouzdanim informacijama, a on je klimnuo glavom i rekao: U
najmanju ruku, ima}u o ~emu da pri~am.
U po~etku, dodu{e, nije izgledalo da }e saznati ono do ~ega mu je bilo stalo.
Odmah po dolasku ispeo se na bre`uljke na kojima je bilo raspore|eno deset
rovova; tamo je zatekao samo jedan {kolski razred i neki stariji bra~ni par;
iznenadio se kako su dobro o~uvane masovne grobnice. Pogled na moreuz i na
fjord po kojima su plovile jedrilice toliko ga je odu{evio da je sve snimio
filmskom kamerom. Nastavnik s kojim je stupio u razgovor preporu~io mu je da
poseti muzej sme{ten u starom zamku; skrenuo mu je pa`nju na posebno
odeljenje u kojem se ~uvaju razni dokumenti o tada{njim doga|ajima: mape,
oru`je, pa ~ak i pribor kojim su vojni lekari vr{ili operacije.
Za}utao je i odmerio me bez ustezanja; o~igledno je poku{avao da proceni moje
godine, a po{to u tome, izgleda, nije uspeo, upitao je: Da li ste u~estvovali u
ratu? Jesam, rekao sam, poslednjih meseci. Spustiv{i pogled na medalju, upitao
je: Da li ste i vi zaslu`ili ne{to sli~no? Bio sam na jednoj velikoj krstarici sa
preko hiljadu ~lanova posade, rekoh, tamo nije bilo mogu}e zaslu`iti tako ne{to.
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Na~inio je gest kao da se izvinjava zbog svog pitanja. Nije mi promaklo da je
iznenada slegao ramenima kao da se miri s ne~im {to je do`iveo.
Gotovo ceo dan, rekao je, proveo je u muzeju. Po{to je zabranjeno dirati
dokumente i svedo~anstva, zadovoljio se razgledanjem, stalno se iznova
udubljuju}i u planove, skice i crte`e; otkrio je ~ak i niz odlikovanja koja su se
tada dodeljivala, ali nije mogao da prona|e medalju za hrabrost sli~nu onoj koju
je imao kod sebe, a ~uvar muzeja kome ju je pokazao ~ak je posumnjao u njenu
autenti~nost.
Mo`ete da zamislite kako sam se ose}ao, rekao je. ^uvar muzeja je me|utim
primetio njegovo razo~aranje i preporu~io mu da se obrati dobro obave{tenom
~oveku, istra`iva~u zavi~ajne istorije Svendsenu, za koga tvrde da bolje poznaje
istorijske doga|aje od samih njihovih u~esnika, uklju~uju}i i oba general{taba.
[to se iz muzeja vratio u hotel u prili~no bednom stanju, ne treba pripisati
sumnji u autenti~nost ordena, koliko tamo izlo`enim instrumentima za operacije.
Danas }ete u kutiji za alat svakog stolara, rekao je, na}i finije testere i kle{ta.
Konobarica je upitala da li mo`e da raspremi sto, Amerikanac joj je stavio na
poslu`avnik bogatu napojnicu i zamolio je za jo{ dva akvavita, dupla. U~inilo mi
se da se obradovao {to nisam odbio njegovu ponudu. Nije mi bilo prijatno, rekao
je, zaista mi nije bilo prijatno pri pomisli da }u mojoj supruzi morati da ka`em
da medalja za hrabrost koju su ona i njena porodica tako dugo ~uvali i po{tovali,
nije prava. Da bi dakle izveo stvar na ~istac, potra`io je istra`iva~a zavi~ajne
istorije, prona{ao ga u jednom malom du}anu – stare knjige, gravire i pejza`i u
ulju – i nakon {to mu je izneo svoju molbu, odmah je poslu`en ~ajem. Po{to je
bacio jedan jedini pogled, stru~njak je utvrdio autenti~nost ordena koji je
svojevremeno dodeljivan za izuzetnu hrabrost, i ne samo to: Svendsen je imao
spisak imena svih vojnika koji su tada primili neko odlikovanje. Bez muke je
na{ao svesku, upitao za pradedino prezime, tra`io ga i tra`io, listao i prelistavao,
pre{ao jo{ jednom krutim ka`iprstom po spisku, ali ser`ant Sabori se nigde nije
spominjao, samo neki Saborowski. Istog ~asa se setio da je pradeda, po{to se
doselio u Viskonsin, prilagodio svoje prezime engleskom. Ne mo`ete da
zamislite, rekao je Glen Maski, koliki mi je kamen pao sa srca. Potvrda
autenti~nosti ga je ~ak ispunila nekim neobi~nim zadovoljstvom, koje me|utim
nije dugo potrajalo.
Taj istra`iva~ zavi~ajne istorije, taj staretinar, toliko se bio obradovao
interesovanju svog posetioca za detalje da ga je potanko upoznao sa svim
doga|ajima, posebno opisuju}i nedelje i mesece za vreme opsade rovova. I
pradeda je bio me|u u~esnicima opsade. Po{to su obe strane dobile nare|enje da
{tede municiju – a to su i jedni i drugi znali – vojnici su bili sve opu{teniji,
izlazili bi iz svojih zaklona, bezbri`no sedeli na jutarnjem suncu, a ponekad bi se
~ak i odva`ili da mahnu onima preko. [to je du`e trajala opu{tenost na ovom
malom ratnom popri{tu, vojnici protivni~kih strana su se sve vi{e zbli`avali.
Jutarnje pozdravljanje – ne nadmeno, niti samouvereno ili pobedni~ko, ve} sa
olak{anjem i drugarsko – postalo je normalno. Ima dokaza da su dva
neprijateljska stra`ara, nabasav{i jedne no}i jedan na drugog, u nemom
sporazumu odbacila pu{ke.
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Kakve li mogu}nosti, rekao je mister Maski, vade}i iz torbe knjigu i iz nje dva
crte`a koja je bio stavio izme|u stranica. Crte`e mu je prodao gospodin
Svendsen, bili su to po`uteli listovi na kojima su dokumentovane scene iz
`ivota pod opsadom. Da su vojnici protivni~kih strana pri{li jedni drugima, da
su se upoznali, sedeli na travi, razgovarali, uzajamno se nudili hranom iz
sledovanja, razmenjivali duvan, pri~ali o `ivotu kod ku}e i da su pre nego {to }e
se vratiti na svoje polo`aje potezali iz iste ~uture – to mora da je izgledalo
neverovatno svakome kogod je za to ~uo. Jedne prohladne no}i zajedni~ki su
nalo`ili vatru; greju}i se uz nju, prise}ali su se poslova koji ih o~ekuju kod
ku}e, a neki me|u njima sigurno su pomi{ljali kako }e kasnije nastaviti ovde
uspostavljenu vezu. Posle nekoliko nedelja svakodnevnog dru`enja zvali su se
po imenu; me|utim nisu oti{li tako daleko da pozovu jedni druge na obilazak
polo`aja.
Ono {to sam saznao od istra`iva~a zavi~ajne istorije, rekao je Amerikanac, ne
samo da je zvu~alo neverovatno, ve} me je navelo da se zapitam kakva je
prilika za hrabrost uop{te jo{ mogla da postoji izme|u ljudi koji su jedan u
drugome sagledavali sopstvenu sudbinu i toliko se zbli`ili, da ih gotovo ni{ta
vi{e nije podse}alo na neprijateljstvo. Gospodin Svendsen mu je predlo`io da
zajedno od{etaju do rovova. Dok su stajali na uzvi{enju pokazao mu je gde su
vojnici bili raspore|eni, gde su se sastajali i razgovarali preko mere
uobi~ajenog. Sada su se tu prostirale njive i `ivice i nalazili lepo ure|eni
masovni grobovi. Saznao je da su polo`aji na nekim mestima bili toliko blizu
jedan drugog, da su vojnici mogli da se dovikuju. Dok je posmatrao predeo
pred sobom, i imaju}i na umu pri~u o svakodnevnom `ivotu tih vojnika, nikako
nije mogao da zamisli za kakvu hrabrost je dodeljeno odlikovanje koje je nosio
sa sobom. Na njegovo pitanje {ta je zapravo stvorilo situaciju u kojoj je bilo
potrebno pokazati i dokazati hrabrost, istra`iva~ zavi~ajne istorije je kratko
odgovorio: Nare|enje. Glen Maski u}uta, okrenu glavu i baci pogled preko
vodene povr{ine na jednu od zelenih bova, kuckaju}i pri tom ivicom medalje po
stolu. Tako je valjda oduvek bilo, rekao sam, nare|enje ne trpi pitanja. On opet
odmahnu glavom, ponovo mu se na licu ukaza onaj zami{ljeni izraz. I Svendsen
ga je, re~e, podsetio na to da u svakoj vojsci va`i princip bespogovorne
poslu{nosti. Za istra`iva~a zavi~ajne istorije uop{te nije bilo neobi~no {to su
u~esnici opsade jednog aprilskog dana pre{li u napad na vojnike sa kojima su
do ju~e razmenjivali hleb, adrese i – {to je tako|e dokumentovano – ~uturice:
oni su samo izvr{ili nare|enje. Mister Maski nije mogao da shvati da su zbog
tog nare|enja mogli da zaborave sve {to su prethodnih nedelja do`iveli i ~inili i
zasnovali u nekoj vrsti porodi~ne zajednice nastale iz nevolje. On to, rekao je,
nikada ne}e ni shvatiti. Po~eli su da se prepiru oko zna~aja nare|enja, a spor su
nastavili za vreme ru~ka, na koji je Amerikanac pozvao istra`iva~a zavi~ajne
istorije.
Neki de~ko pri{ao je na{em stolu i upitao da li imamo hleba, hleba za galebove
koji su lebdeli iznad krme na{eg broda. Glen Maski mu je dao nov~i} i uputio ga
u kiosk. A potom je ~vrsto stisnuo medalju i pogledao me. Da li vas ~udi {to
posle ovoga vi{e nisam `eleo da saznam ni{ta bli`e o podvigu za koji je
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dodeljeno ovo odlikovanje? Priznao je da je nehotice poku{avao da izmisli neki
doga|aj, neki primer smelosti, nasilja i neustra{ivosti, ali da je propustio da se o
tome raspita kod istra`iva~a zavi~ajne istorije. Ovaj ga je me|utim neo~ekivano
posetio u hotelu, presre}an zbog onoga {to je prona{ao: pokazao mu je kopiju
nekog dokumenta iz kojeg proizlazi da se izvesni ser`ant Saborowski izuzetno
istakao prilikom zaplenjivanja dva topa koja su za neko vreme bila uspela da
zaustave napad. Istra`iva~ zavi~ajne istorije je mislio da }e time pri~initi
zadovoljstvo ~oveku koji je doputovao izdaleka, mo`da je o~ekivao i koju re~
priznanja, ali Amerikanac je samo bio u stanju da to }utke primi na znanje.
Ni sam ne znam kako je do toga do{lo, rekao je, ali odjednom sam pred sobom
video samo jednu sliku: dva zaplenjena topa, a pored njih presami}eni i
izobli~eni ni~ice le`e ljudi koji su ih opslu`ivali. S visine ih posmatra ~ovek koji
je pru`io primer hrabrosti. Zami{ljao sam kako je odjednom pored jednog od
njih ugledao svoju ~uturicu koju mu je polupraznu poklonio pre nekoliko dana.
Zami{ljao sam dalje kako uzima svoju ~uturicu i oslu{kuje znak trube {to poziva
na zbor.
Istra`iva~ zavi~ajne istorije doneo mu je na poklon kopiju tog dokumenta i on je
poklon prihvatio, iako je prvo hteo da ga odbije. Na putu prema pristani{tu –
istra`iva~ zavi~ajne istorije je po{to-poto hteo da ga isprati – nisu vi{e imali ni{ta
da ka`u jedan drugom; tek kada su do{li do broda, gospodin Svendsen ga je
upitao da li se sada, sa pouzdanim dokazom u d`epu, mirne du{e vra}a ku}i, jer
zna da za njegove vi{e ne postoji neizvesnost.
I, {ta ste mu odgovorili?, upitao sam. O, odvrati mister Maski, rekao sam mu da
nikada ne}u zaboraviti ovu posetu. A kod ku}e, upitah, da li }ete svojima kod
ku}e ispri~ati {ta ste doznali? Pogledao me je sa ~u|enjem. Naravno, rekao je,
izne}u im dokaze; ispri~a}u im {ta se ovde odigralo, a na njima je da odlu~e
kakav }e zna~aj ubudu}e pridavati toj medalji. To se mora ispri~ati, sve se mora
ispri~ati.
Bri`ljivo je sve poslagao u putnu torbu, istresao pepeo iz lule, pa je i nju
spakovao. Odavao je utisak ~oveka kome je laknulo; o~igledno mu se ova
usputna poseta isplatila.
Iz ispranog plavetnila izronio je jasan obris obale. Zagledan u nju, rekao je vi{e
za sebe: Kakav idili~an kraj – slo`ih se s njim.

Zigfrid Lenc (Siegfried Lenz, 1926. Mazurska jezera u Isto~noj Pruskoj),
spada u naj~uvenije savremene pisce nema~kog govornog podru~ja.
Napisao je preko deset romana, od kojih su najpoznatiji ^as nema~kog,
Zavi~ajni muzej, Gubitak, Biro za izgubljene stvari i objavio veliki broj
zbirki pripovedaka: “Tako je ne`no bilo selo Sulajken”, “Plameni brod”,
“Lemanove pri~e”, “Srpska devojka”. Od najnovijih dela zapa`ena mu je
novela “Minut }utanja”. @ivi i radi u Hamburgu. Pripovetka “Usputna
poseta” spada u zbirku “Ljudmila”.

— Arijana Luburi}-Cvijanovi}

—

Vi{ejezi~ni hor

zajedni~kog se}anja
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^ovek kome je otad`bina draga tek je ne`ni po~etnik; onaj kome
je svaka gruda poput rodne ve} je sna`an; savr{en je, pak, onaj
kome je ~itav svet poput strane zemlje.
Karl Marks
Britanski pisac Karil Filips trenutno je jedan od vode}ih autora ~iji koreni,
uklju~uju}i i one knji`evne, se`u u razli~ite kulture i daju njegovom delu
kosmopolitsku dra`. Ro|en 1958. na Sent Kitsu, Filips se sa svega ~etiri
meseca preselio s roditeljima u Englesku, otisnuv{i se time na prvo od mnogih
putovanja koja }e obele`iti njegov `ivot i opus. Filipsovo tematski i strukturno
povezano stvarala{tvo sa~injavaju romani, komadi za scensko i radijsko
izvo|enje, scenariji i trenutno ~etiri dela neknji`evne proze. Njegov sve ve}i
zna~aj u savremenoj knji`evnosti potvr|uju ~injenice da su mu dela prevedena
na desetine svetskih jezika, za sada ne i na srpski, da je dobitnik brojnih
knji`evnih nagrada, izme|u ostalog i presti`ne “D`ejms Tejt Blek memorijal”,
potom ~etiri po~asna doktorata i dve po~asne magistrature, da je ~lan
Kraljevskog dru{tva knji`evnika, po~asni predava~ na univerzitetu Oksford i
profesor na Jejlu na predmetima iz oblasti britanske, postkolonijalne i karipske
knji`evnosti i kreativnog pisanja, te da je stalni saradnik u listovima “Gardijan”
i “Nju ripablik”.
^itav Filipsov opus bavi se temama umnogome tipi~nim za postkolonijalnu i
postmodernu knji`evnost – identitetom, preispitivanjem i ponovnim
ispisivanjem istorije, pa i onima, poput izgnanstva, koje se u knji`evnosti
javljaju ve} na samim njenim po~ecima. Kao potomak nekada{njih robova,
Karil Filips se u nekoliko dela usredsre|uje na surovost trgovine robljem,
slo`ene odnose mo}i u periodu robovlasni{tva i njihovo nasle|e u savremenom
svetu, a da ni u jednom trenutku ne zapada u zamku onoga {to Salman Ru`di
naziva mentalitetom geta. Povezuju}i pri~e o progonu, emigraciji, izgnanstvu i
pripadnosti me|uprostoru iz razli~itih perioda ljudske istorije i razli~itih
krajeva sveta posti`e univerzalnost koja mu omogu}ava da preraste ulogu
pukog dru{tvenog komentatora i usredsredi se na prou~avanje jastva,
oslobo|enog stega jedne rase, roda, pola ili klase, te na njegova fizi~ka,
duhovna i emotivna putovanja.
Uprkos ~injenici da se na ulicama Lidsa od malih nogu suo~avao s
problemima prouzrokovanim njegovom rasnom i kulturnom drugo{}u u,
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danas ve} uveliko multikulturalnoj zemlji, “kraljevstvu slepih”, kako je u
jednom ~lanku naziva, koja se zbog vlastite imperijalisti~ke pro{losti i sama
na{la u krizi identiteta, Filips ne `eli da se ograni~i samo na pitanje rase, ~ak
ni kada se radi o njegovom li~nom identitetu, te nasuprot, po njemu,
upadljivom odsustvu crnih likova u delima beloputih kolega, pa`nju usmerava
na junake razli~ite rasne i kulturne pripadnosti. Dug istorijat zavisnosti od
belog ~oveka mo`da mu i ne ostavlja mnogo izbora. Trude}i se da ne zapadne
u jednostrano predstavljanje stvarnosti kao popri{ta sukoba izme|u
stereotipnih prikaza dveju ili vi{e strana, Filips se usredsre|uje na ose}aje
izme{tenosti i pripadnosti u naj{irem mogu}em smislu re~i. Identitet,
sveobuhvatniji od pojmova rase, pola, etni~ke, verske ili klasne pripadnosti
budu}i da ih sve sadr`i, predstavlja Filipsovu osnovnu preokupaciju. Ta nit
spaja pripovesti o afri~koj i jevrejskoj dijaspori, dovodi u vezu doga|aje iz
petnaestog veka u Mleta~koj republici i Drugi svetski rat, i omogu}ava
glasovima robova da odjeknu u `ivotima crnaca u Americi {ezdesetih godina
dvadesetog veka i poljskih izbeglica u Engleskoj.
Nepa`ljivom ~itaocu moglo bi se u~initi da su Filipsovi prvi romani, Poslednji
prolaz (The Final Passage) i Stanje dr`avne nezavisnosti (A State of
Independence), kao i njima srodne drame ^udnovato vo}e (Strange Fruit) i
Gde ima tame (Where There is Darkness), sku~enih tematskih okvira koji ne
idu dalje od bele`enja prozai~nih detalja iz `ivota na Antilima i u Engleskoj.
Njihovu su{tinu, me|utim, ~ine univerzalne pri~e o kulturnoj pometnji `ivota u
emigraciji, odlasku i povratku, koji se nikada ne mo`e ostvariti u potpunosti, te
posledicama kolonijalizma razornim po nacionalni i li~ni identitet i ose}aj
pripadnosti, a ponekad ih ve} i sami naslovi ~ine sveobuhvatnim. Aluzija na
istoimenu pesmu Bili Holidej u naslovu ^udnovato vo}e dramu o
prilago|avanju dveju generacija antilskih emigranata u Engleskoj, ~udnovatog
vo}a nekada{nje imperije, povezuje s lin~ovanjem crnaca u Americi, ~ime ona
postaje daleko uop{tenija pri~a o odnosu prema “drugom” i progonu.
Spomenuti romani poslu`ili su Filipsu kao polazna ta~ka za tematski,
strukturno i `anrovski daleko slo`enija dela poput Vi{e razine (Higher
Ground), Prirode krvi (The Nature of Blood) ili Prelaze}i reku (Crossing the
River). Njima dominira za Filipsa karakteristi~na polifonija glasova udaljenih
prostora i perioda ljudske istorije koja naru{ava nametnuti autoritet jednog lica,
nudiv{i ~itaocu uvid u perspektivu svakog od likova. Taj svojevrsni
kontrapunkt, unapre|ena verzija Hakslijevog istoimenog dela, ukazuje na
istovremeni uticaj muzike, o~igledan u nekolicini Filipsovih naslova,1 i drame
na strukturu njegovih romana. Jukstapozicija razli~itih perspektiva stvara
strukturnu slagalicu ~ija se hronologija kre}e u rasponu i od nekoliko vekova, a
okru`enja ~ine trougao Afrika-Evropa-Amerika u ~ijem se sredi{tu nalazi “crni
Atlantik”, mo`da jedini istinski dom za pisca poput Karila Filipsa. Bilo da se
radi o triptihu poput Vi{e razine, u kome se o~ituje uticaj Domoroca (Native
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Son), prvenca afroameri~kog autora Ri~arda Rajta, ili o epizodi~noj strukturi
ostalih romana, gde se u relativno kratkim naletima smenjuju glasovi stvarnih i
izmi{ljenih li~nosti iz razli~itih konteksta, vezivno tkivo neizostavno ~ini ideja
o fizi~kom i duhovnom izgnanstvu, usamljenosti i ~ovekovom poku{aju da
potvrdi ili iznova osmisli vlastiti identitet.
Protejska priroda dela Karila Filipsa, u kojima se naracija u prvom i tre}em
licu preta~e u dnevnik, pisma, ili ise~ke iz novina i stvarnih istorijskih
dokumenata, dosti`e vrhunac u preseku knji`evne i dokumentarne proze u
romanu Ples u tami (Dancing in the Dark) i triptihu Stranci (Foreigners). Dok
se Ples u tami zasniva na `ivotu Berta Vilijamsa, jednog od prvih i
najpopularnijih crnih zabavlja~a u Americi, okosnica Stranaca jesu istinite
pripovesti o trojici crnaca u Engleskoj. Amalgam fikcije, istorije i reporta`e i
ovde odr`ava ideja o te{kom polo`aju imigranata, ~ovekovom ~esto
nepravi~nom odnosu prema “drugom”, pa i o sumnjivoj i ponekad
izvitoperenoj prirodi ljudske pravde.
Navedene teme, me|utim, nisu i jedine u Filipsovom opusu. Kako u romanima
tako i u dramama, autor se ~esto bavi odsustvom komunikacije i otu|enjem.
Komunikaciju ponekad ote`avaju okolnosti, kako kroz nerazumevanje izme|u
dveju generacija imigranata pokazuje u ^udnovatom vo}u. Do {uma u
komunikaciji dolazi i usled razli~itih iskustava, na {ta svojim primerom
ukazuje Eva Stern, jedna od junakinja Prirode krvi. Nakon u`asa
koncentracionog logora, i najbezazlenija pitanja jednog od Engleza koji su ih
oslobodili Eva do`ivljava isklju~ivo kroz prizmu sada trajne sumnji~avosti
prema ~oveku i verovanja da ljudi ~ija su iskustva drasti~no razli~ita ne mogu
dosti}i istinsko razumevanje. Osamljenost, otu|enje i nepostojanje
komunikacije naro~ito su izra`eni kod likova u procepu izme|u kultura,
emigranata poput Irine u romanu Vi{a razina, okru`ene strancima koji ne nude
prijateljstvo i mislima o izgubljenoj porodici i sre}i, ili neimenovanog
pripoveda~a prvog dela tog triptiha, posrednika u trgovini sopstvenog naroda
uo~i njenog ukidanja. Povremeni poku{aji da se uspostavi kontakt u Filipsovim
delima nikada nisu uspe{ni. Poput Berta Vilijamsa, veliki broj Filipsovih likova
ostaje zarobljen u vlastitoj nemo}i da re{i problem.
Kao i svaki tipi~an predstavnik postkolonijalne proze, Filips se bavi i
stereotipnim kolektivnim prikazima “drugih”, koji ~oveka svode na `ivotinju,
predmet ili robu. Tako u romanu Kembrid` (Cambridge) i sam izbor re~i
upu}uje na animalnu prirodu robova. Njihova ko`a je `ivotinjska, ruke su im
{ape, a uve~e se povla~e u svoje jazbine. Beloputa dama iz romana, nesviknuta
na njihovo obli~je, od crna~ke dece ~ak pomisli da su majmuni. Poput
`ivotinja, robovi su i intelektualno ograni~eni i amoralni. Nedostatak moralnog
sistema odra`avaju njihova obna`enost, seksualna sloboda i sklonost ka
laganju. Sli~ne stereotipe nalazimo u predstavama o Jevrejima u Prirodi krvi.
Getoizacija u petnaestom veku u Mleta~koj republici posledica je njihove
navodne zlobe, pohlepe i `rtvovanja hri{}ana u verskim ritualima kako bi im
ispijali krv. Odraz takvih prikaza jeste i progon za vreme Drugog svetskog rata,
kao i sveop{ta marginalizacija imigranata u Engleskoj. Filipsova namera,
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me|utim, nije da osudi, te svaka od njegovih pripovesti odra`ava svest o
istorijskoj i moralnoj slo`enosti opisanih situacija.
Karil Filips posebnu pa`nju obra}a i na utehu koju jedna u drugoj pronalaze
dve skrajnute grupe, bele `ene i crni mu{karci. Dela poput romana Udaljena
obala (A Distant Shore) ili Dok pada sneg (In the Falling Snow) do~aravaju
problematiku njihovog odnosa u jednom netrpeljivom dru{tvu, koju dodatno
komplikuje ~injenica da su neki od njih imigranti. Me|usobno ih privla~e
izolacija, usamljenost, neprilago|enost okru`enju, poljuljan ose}aj pripadnosti
ili stranost, a kroz njihove veze Filips ponovo ukazuje na stereotipe o
seksualnosti “drugog”, posebno kada je u pitanju crni ~ovek, i podriva ih.
Filipsovo pripovedanje u svakom trenutku odnosi se na sada{njost, ~ak i ako je
se ne ti~e neposredno. Robovlasni{tvo, progon Jevreja u petnaestom veku i
kolonizacija predstavljaju prete~u ili uzrok savremenih oblika netolerancije i
marginalizacije. Pi{~eva imaginarna istra`ivanja istorijskih okolnosti i uzro~noposledi~nih odnosa navode ~itaoca na pomisao da se vrzino kolo povesti
nikada ne}e zaustaviti. Iste predrasude oblikuju `ivote i odre|uju tokove
sudbine dok isklju~ivost samo poprima nove vidove.
Kao {to to biva sa svim me|unarodnim piscima u doba hibridne knji`evnosti,
Filipsov knji`evni opus izmi~e jednostavnim klasifikacijama. Njegovo delo
jeste postkolonijalno i postmoderno, britansko i karipsko, ali je pre svega
negde izme|u kategorija, kultura, rasa, polova i klasa. Ono odra`ava pi{~ev
vi{estruki identitet koji se razvija i neguje kroz fizi~ke, dru{tvene i duhovne
migracije, izvan ograni~enja kultura koje ga poku{avaju svesti na jednostrane
kli{ee. Prelazak granica obele`ava sr` Filipsove namere, kroz koju poku{ava da
(re)defini{e sebe i prona|e lek za istorijsku i kulturnu kratkovidost.
Njegov najcenjeniji, mo`da i naj~itaniji, a sasvim izvesno najsveobuhvatniji
roman jeste Prelaze}i reku, dobitnik nagrade “D`ejms Tejt Blek memorijal”,
nominovan i za nagradu Buker. Kako u sebi sadr`i sve teme i okru`enja
Filipsovog opusa, progon, izme{tenost, izgnanstvo, gubitak, putovanje i
prela`enje granica izme|u Afrike, Evrope i Amerike, a njegovi mnogobrojni
likovi stapaju se u vi{ejezi~ni hor pre`ivelih izgnanika, ~iji glasovi progone ne
samo pripoveda~a prologa i epiloga nego i samog pisca, Prelaze}i reku mo`da
najbolje oslikava, pa i simbolizuje, samu su{tinu Filipsovog pisanja.

— Karil Filips

—

Prelaze}i reku
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Prevela s engleskog Arijana Luburi}-Cvijanovi}

Glupost iz o~aja. Usevi su propali. Prodao sam decu. Se}am se. Poveo sam ih
(dva de~aka i devoj~icu) iznuruju}im stazama dok ne stigosmo do mesta na
kome blatne pli~ine nastanjuju rakovi i galebovi. Vratio se preko pruda
brodskim ~amcem i nakratko se pomolio u fabri~koj kapeli. Posmatrao sam
dok su se pribijali jedni uz druge i zurili u utvr|enje nad kojim se vijorila
strana zastava. Stajao ispod okre~enih zidova fabrike, ~ekaju}i da se ~amac
vrati i odnese me nazad preko pruda. U daljini staja{e brod na ~iju }u ih
tamnicu uskoro osuditi. ^ovek i njegova pratnja ~ekali su da ponovo pre|u
prud. Kratko smo posmatrali. A potom pri{li. Pri|e mi neko tiho ~eljade. Svega
troje dece. Tu sam ih napustio, gde pritoka posr}e i razliva se u svim pravcima
da se susretne s morem. Kupio 2 sna`na de~aka i gordu devoj~icu. Ukaljao
sam ruke hladnom robom u zamenu za njihova topla tela. Sramotna razmena.
Ose}ao sam na sebi njihove poglede. Dok su se pitali, za{to? Okrenuo sam se i
oti{ao nazad istim iznuruju}im stazama. Mislim da se moja trgovina za ovo
putovanje pribli`ila kraju. I ubrzo potom hor zajedni~kog se}anja po~e da me
progoni.
Dve stotine i pedeset godina slu{am taj vi{ejezi~ni hor. I ponekad me|u
raznorodnim nespokojnim glasovima otkrivam glasove svoje dece. Mog Ne{a.
Moje Marte. Mog Trevisa. @ivoti im skr{eni. Uranjaju korenje puno nade u
te{ko tlo. Dve stotine i pedeset godina `udim da im ka`em: Deco, ja sam va{
otac. Volim vas. Ali shvatite. U vodi nema staza. Nema znakova. Nema
povratka. Zemlji koju su izgazile blatnjave tu|inske ~izme. Narodu
podstaknutom da ratuje sam protiv sebe. Ocu ophrvanom krivicom. Nema
vam nazad. Odlomljeni, kao grane s drveta. Ali ne i izgubljeni, jer u svojim
telima nosite semenje novog drve}a. Uranjate svoje korenje puno nade u te{ko
tlo. A ja, koji sam vas odgurnuo, samo sebe mogu da krivim za trenutnu
patnju. Dve stotine i pedeset godina strpljivo ~ekam da se podigne vetar na
udaljenoj obali reke. Da se dobo{ oglasi preko vode. Da hor nado|e. Tek tada,
ako budem pa`ljivo slu{ao, mo}i }u ponovo da prona|em svoju izgubljenu
decu. Kratak, bolan odnos. Glupost iz o~aja. Usevi su propali. Prodao sam
decu.
* * *
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Sklup~av{i se u stisnutu pesnicu protiv hladno}e, Marta se skupila na ulazu i
razmi{ljala da li }e mo`da no}as videti sneg. Prelepo. Podigav{i pogled a da
nije podigla glavu, zurila je u prostrano crno nebo koje }e joj jo{ jednom biti
saputnik. Beli sne`e, brzo do|i. Visok ~ovek u dugom kaputu, sve`e
potkresane brade i bradi{ta u{u{kanog u prsa pogleda je u prolazu. Za trenutak
se zabrinula da }e mo`da pljunuti, ali nije. To je, dakle, bila teritorija Kolorado,
mesto zbog kog je pre{la preriju i pustinju. U nadi da }e je brzo pre}i, ne
veruju}i da }e pasti osramo}ena poput hrome mazge. Starica. Iskrcali su je i
produ`ili prema Kaliforniji. @estoko je ka{ljala. Kroz nekakvu atavisti~ku
izmaglicu, Marta se zagleda unazad prema istoku, dalje od Kanzasa, jo{ dalje
od svog maj~instva, svog puberteta, svog prispe}a u Vird`iniju, u ravnu belu
pla`u gde je drhtava devoj~ica ~ekala s dva de~aka i jednim ~ovekom. U
daljini, brod. Njeno putovanje be{e dugo. Ali sada je sunce za{lo. Njenom putu
je do{ao kraj. O~e, za{to si me napustio?
Lusi }e je ~ekati u Kaliforniji, jer upravo je ona ubedila Martu Randolf da s
obe strane planina sada `ive obojeni. @ive. Po Lusinim re~ima, obojeni svih
uzrasta i pro{losti, svih klasa i boja, uzdaju se u obalu. Lusin ~ovek joj je
rekao, a Lusi je zatim prenela Marti. @eno, jes’ sigurna? Izgleda da tih dana
obojeni nisu i{li na zapad u potrazi za zlatom, nego su tragali za novim
`ivotom u kome ne}e morati da se obaziru na belca i njegove obi~aje. Tragali
su za mestom gde je bilo malo bolje od lo{eg i gde se nisi uvek morao osvrtati
i pitati kad }e ti neko nauditi. Tragali su za mestom gde im ime nije bilo
“de~ko” ili “tetka” i gde si mogô da bude{ deo te zemlje a da se ne ose}a{ kao
da ba{ i nisi deo. Lusi je za sobom ostavila pismo za svoju staru drugaricu,
gotovo je mole}i da do|e na zapad i pridru`i se njoj i njenom ~oveku u San
Francisku. Oboje bi nas usre}ilo. Iako je Marta i dalje imala pote{ko}a s
razumevanjem re~i i tako toga, mogla je da shvati smisao Lusinog pisma, i
mislila je da }e upravo to i uraditi. Kr~iti put. Presta}e s ribanjem i pranjem.
Godine su je sada stizale i artritis je {~epao sve delove njenog tela. Kr~i}e put
ka zapadu. Marta povu~e kolena prema sebi i ispru`i {aku da namesti rite oko
stopala. Zatvorila je rupe kroz koje je vetar fijukao. Stop. Ulaz ju je {titio s tri
strane i bila je sigurna da }e tu mo}i da spava, a da nikoga ne ometa. Samo me
ostavite na miru. Ali joj se za~udo nije spavalo. Kao da joj je telo nehatno
klizilo prema nekakvom snu. Kao kad je izgubila Ilajzu Mej. Mama. Mama.
Marta te{ko razdvoji kapke i zagleda se u `enino lice. “Imate li koga?” Sneg je
sada ve} po~eo da pada. Rani sneg, ogromne, mekane pahulje koje vrtoglavo
padaju iz vedrog, crnog neba. “Mora da vam je hladno.” Bio je mrak i, osim
`ene, nikog drugog ne be{e na vidiku. Kad su je iskrcali, rekli su joj da je to
Glavna ulica, kao da ih je taj podatak oslobodio svake odgovornosti. Ali ona ih
nije krivila. Nekoliko barova, restoran, kova~, jedan ili dva pansiona, to je
zaista bila glavna ulica. “Imam kolibu u kojoj biste mogli preno}iti.” Marta
ponovo pogleda `enu koja staja{e pred njom u crnom kaputu, s debelom
maramom nemarno preba~enom preko ramena i {e{irom ~vrsto privezanim za
glavu. Mo`da je ova `ena kupila njenu }erku? Je l’ Ilajza Mej `ivela tu na
teritoriji Kolorado? Nema razloga i}i skroz do Kalifornije ako je Ilajza Mej tu
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na teritoriji Kolorado. Ilajza Mej joj se vratila? “Mo`ete li da ustanete?” @ena
ispru`i ruku u rukavici i Marta se usredsre|eno zagleda u nju. Ilajze Mej nije
bilo. Ta ruka nije mogla vratiti Martu do }erke vi{e nego {to bi je mogla vratiti
njenom vlastitom jastvu iz mladosti. Kolibica. @ena joj je nudila nekakvo
mesto s krovom, pa mo`da i malo grejanja. Marta sklopi o~i. Nakon nebrojenih
godina putovanja, ta ruka be{e i uvreda i spas, ali `ena to ne treba da zna.
“Molim vas, uhvatite moju ruku. Nisam tu da vam naudim. Samo `elim da
pomognem. Zaista.” Marta razmota prste i postavi ih naspram `enine ruke
uvezane u ko`u. @ena nije bila ni topla ni hladna. “Mo`ete li sami da stojite?”
U sebi, Marta se nasmeja. Zar ta `ena ne mo`e da vidi da su me napustili?
Barem su pokazali malo milosti pa je nisu izbacili negde u ravnici. Ali da sama
stoji? Marta Randolf. Koja ~u~a{e poput prljave vre}e kostiju. Pogleda uprtog
u sneg. Ne znam ti ja nikog u ovim krajevima. Jedva da i sebe prepoznaje. Ne
gospoja, pomisli. Sumnjam da }u ikad vi{e mo}i da stojim sama. Ali nema
veze. Stajala sam onol’ko kol’ko bi ve}ini bilo dosta za tri, ~etiri `ivotna veka.
Nije greota sad odmoriti. Stisnula je. @enina ruka uzvrati stisak. “Mo`ete li
sami da stojite?” Marta odmahnu glavom.
Gledam ga u o~i, ali mu je uko~eni pogled nepromenljiv i pla{i me. Ne
pokazuje emocije. “Lukase?” Okre}e se od mene i vu~e drvenu stolicu po
podu. Svaljuje se u nju. Di`e {ake prema glavi i zariva lice u sklopljene
dlanove pune `uljeva. Ilajza Mej dotr~ava do mene i hvata me za rub haljine.
Svetlost u lampi posko~i i soba se zanji{e, prvo u jednu stranu pa u drugu.
Privla~im Ilajzu Mej k sebi i sakrivam je u prevoje haljine. Lukas podi`e
pogled. Otvara usta da progovori. Lice mu je umorno, staro za jednog
tridesetpetogodi{njaka. Teret jo{ jednog dana u polju obru{io se na njega. Ali
nije samo to. Prolazim {akom kroz umr{enu kosu Ilajze Mej. U nedelju }u
provla~iti ~e{alj kroz ~vorove a ona }e vri{tati. Napolju ~ujem cvr~ke, njihove
piskave glasove kako kvrckaju, kao granje koje se odlama od stabla. “Umro
gazda.” Ilajza Mej prelazi pogledom s mene na oca, pa ponovo na mene. Jadno
dete, ne razume. “Lukase, ’o}e nas prodati?” Lukas spu{ta pogled.
Sunce je dostiglo najvi{u ta~ku. Nadzornik gleda u mene, pa se opet saginjem i
po~injem da berem. Ve} imam ruke `ene duplo starije od mene, ko`e i{ibane,
umazane krvlju i modre, poput izno{ene {tavljene ko`e. Nadzornik ja{e prema
meni na konju koji visoko di`e noge, kaska, skoro da ple{e. Obori pogled ka
meni, sunce mu je iza le|a, uokviruje mu glavu, oblikuje oreol. Podi`e bi~ i
spu{ta ga na moju ruku. Ne ~ujem re~i koje mu izlaze iz usta. Samo mislim,
umro gazda. [ta sad? Saginjem se i opet po~injem da berem. Jo{ mogu da
osetim njegov pogled na sebi. I sunce iza njegovih le|a. A sad se konj okre}e.
Ple{e dalje od mene.
Stojim s ostatkom poseda Vird`inija. Gazdin ne}ak, bankar iz Va{ingtona, sada
je na{ novi gazda. Ne zanima ga `ivot na planta`i. Dr`i maramicu na licu i
gleda odsutno. Sve se mora prodati. Advokat uzima zvono gvozdenog zvuka i
priziva ljudima pa`nju. Potom licitator udara ~eki}em u komad drveta. Padam
na kolena i uzimam Ilajzu Mej u naru~je. Nisam dojila ovo dete, niti sam je
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^ujem lupu dobo{a na udaljenoj obali reke. Povetarac se di`e i hvata je.
Zvonko odjekivanje pronosi se preko zale|a, visoko iznad kro{nji, pre no {to
mu takt porine u unutra{njost. ^ekam. A potom slu{am kako vi{ejezi~ni hor
zajedni~kog se}anja ponovo po~inje da nadolazi, i uporno tvrdim da
razaznajem pozdrave onih koji podi`u krigle piva u londonskim pabovima.
Primam pozdrave onih koji se predaju (onome {to Francuzi nazivaju)
neuroti~nim me|urasnim porivima na pariskim bulevarima. (,,Nijedna
prvoklasna nacija ne mo`e sebi da dozvoli da proizvede rasu me{anaca.”) Ali
moja D`ojs, i moja ostala deca, bolnih ali odlu~nih glasova, oni }e pre`iveti
te{ko}e udaljene obale. Samo ako se uspani~e, izlomi}e ru~ne zglobove i
gle`njeve o sprave kapetana Hamiltona. Stavio sam 2 u okove i blago zategnuo
vijke za pal~eve ne bih li ih ohrabrio da priznaju sve o glavnim u~esnicima.
Uve~e sam jo{ 5 ujarmio. Svi su pre`iveli. Jedna beznade`no ovisna majka u
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ljuljala u rukama i obasula je svom ljubavlju koju imam, da vidim kako mi je
uzimaju. Kad licitator po~ne da urla, pogledam lice Ilajze Mej. Uzvikuje
datum, mesto, vreme. Gazda nikada nikog od nas ne bi prodao. Ka`em to
svom u`asnutom detetu. Robovi. Doma}e `ivotinje. Ku}ni name{taj.
Poljoprivredne alatke. Proda}e nas tim redosledom. Gledam kako Lukas
potapa krpu u hladnu vodu. Te{i me i prvo je stavlja na moje ~elo, a zatim na
detetovo. Sino} mi je pri{ao, o~iju pocrvenelih od pi}a. Priznao je da bi smrt
bila lak{a. Ovako }emo se uvek pitati. Uvek }emo brinuti. Glas mu je pukao i
on potisnu preostale re~i. Onda me je uzeo u obru~ svog naru~ja i polo`io. Dok
stari rog nije ozna~io po~etak novog dana.
Zemljoradnici su do{li iz cele zemlje. Gomila `eljna razonode, spremna na
cenkanje, ali me|u njima vidim mu{karce mr{avih lica. Trgovce, naprasitih
umova, usta stisnutih i ogor~enih. Trudim se da nikoga ne pogledam u o~i.
Licitator je zvani~no obu~en. Taman prsluk, raznobojan frak. Nastavlja da vi~e.
Sada, dok to radi, pokazuje ~eki}em prema nama. Zatim tim instrumentom
te{ko udari u komad drveta. Sad ponovo pokretom ukazuje na nas. Grlo mi je
suvo. Ilajza Mej se uzvrpoljila pa je hvatam za ruku. Pla~e. [tipam je da je
uti{am. @ao mi je, ali to je za njeno dobro. Licitator rukom poziva trgovce da
se pribli`e. Prvo gledaju mu{karce. Jedan trgovac {tapom bode Lukasov
biceps. Ako trgovac kupi mu{karca, ode niz vodu. Da umre. Toliko svi znamo.
Porodice kojima su potrebni ku}ni robovi, ili zemljoradnici kojima trebaju
slu{kinje za priplod, gledaju u nas i ~ekaju svoj red. Ja sam prestara za priplod.
Ne znaju da bih ih i razo~arala. Moja Ilajza Mej se dr`i za mene, ali ne}e
vredeti. Ona }e biti najbolja roba. A sama ima i vi{e {anse da je uzme fina
porodica. @elim to da joj ka`em, da je ohrabrim da me pusti, ali nemam srca.
Nastavljam da posmatram. Licitator uzvikuje prema nebu. Orkestar zasvira.
Trupa putuju}ih peva~a po~inje da ple{e. Uskoro }e po~eti s ponudama.
“Mama.” Ilajza Mej stalno iznova {apu}e tu re~, kao da je to jedina re~ koju
poseduje. Tu jednu re~. Samo tu jednu re~.
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Bruklinu ~eka da joj se razi|e izmaglica pred o~ima. Ukinuli su joj pomo}.
Sada `ivi bez komfora religije, struje ili novca. Jedan bosonogi de~ak u Sao
Paolu ukorenjen je u svoje par~e zemlje, za koje zna da nikada ne}e
nabreknuti, plodno, i postati vidikovac s kog }e mo}i da vidi dalje od svoje
umiru}e favele. Jedno dete u Santo Domingu pati dok ga ~e{ljaju omra`enim
u`arenim ~e{ljem, sa te{kim tamnim polumesecima istorije ispod oba oka.
Jedna majka posmatra. Njena jedanaestogodi{nja }erka sprema se za jo{ jednu
no} prevremenog prostituisanja. Pre`iveli. U njihovim raseljenim du{ama
jedan san poput ~elika. Slavim Njegovo sveto ime {to sam imao dovoljno sre}e
da se rodim u hri{}anskoj zemlji i {to ste bili dovoljno blagonakloni da mene,
jedno blesavo dete, uzmete od roditelja i odgajite me u sopstvenom domu kao
ne{to vi{e nalik sinu nego slugi. Istina i po{tenje su veoma vredan kapital, a vi
ste takve vrednosti usadili u mene jo{ dok sam bio mali, zbog ~ega sam ve~no
zahvalan vama i svom Tvorcu. Postojani gradovi {to {apu}u la`i kroz savr{eno
oblikovane drvene usne. Jedan san po~e da joj preplavljuje um. Marta je
sanjala da je otputovala na zapad do Kalifornije, sama, ~vrsto dr`e}i zave`ljaj
s ode}om. Kad se tamo obrela, do~ekala ju je Ilajza Mej, sada visoka, jedra
crnkinja na visokom dru{tvenom polo`aju. Zajedno od{eta{e na vrhovima
prstiju kroz uli~no blato do ku}e Ilajze Mej, koja be{e u lepoj, {irokoj aveniji.
Dve stotine i pedeset godina slu{am. Glasove na ulicama ^arlstona. (Rob koji
se popeo na ovaj blok sada umire jer se sredio na neku zar|alu iglu u toku
jednog projekta u Ouklandu.) Slu{am. Rege ritmove pobune i revolucije {to
pro`imaju brda i doline Kariba. Slu{am. Saksofonistu jedne zimske no}i u
Stokholmu. Daleko od ku}e. Dve stotine i pedeset godina slu{am. Mog Ne{a.
Moju Martu. Mog Trevisa. D`ojs. To je sve {to je rekao. Samo, D`ojs. Sad sam
mogla da mu vidim prorez u sredini izme|u zuba. Donje vilice. A potom je
pru`io ruku i povukao me k sebi. Nisam mogla da verujem. Vratio mi se.
Uistinu me je `eleo. Tog dana, dok sam plakala, bezbedna u Trevisovom
naru~ju. Dve stotine i pedeset godina slu{am. Glasove {to me proganjaju. [to
pevaju: Mercy, Mercy Me. (The Ecology.) [to uporno tvrde: ^ove~e, nemam ti
ja ni{ta protiv tih Vijetkongovaca. [to izjavljuju: Bra}o i prijatelji. Ja sam
Tusan Luvertir, moje ime vam je mo`da poznato. Slu{am: Papu Doka. Bejbija
Doka. Slu{am glasove koji se nadaju: Slobodi. Demokratiji. Koji pevaju: Bejbi,
bejbi. Kuda je nestala na{a ljubav? Sambu. Kalipso. D`ez. D`ez. Obrisi
[panije u Harlemu. U jednoj pariskoj knji`ari neki glas mrmlja re~i. Niko mi
ne zna ime. Slu{am glas koji uzvikuje: Ma{tam o tome da }e jednog dana na
crvenim brdima D`ord`ije sinovi nekada{njih robova i sinovi nekada{njih
robovlasnika mo}i zajedno da sede za bratskim stolom. Slu{am zvuke afri~kog
karnevala na Trinidadu. U Riju. U Nju Orleansu. Na udaljenoj obali reke i
dalje udaraju u dobo{. Jedan vi{ejezi~ni hor nadolazi. I nadam se da }u me|u
tim glasovima pre`ivelih ponekad mo}i da ~ujem glasove sopstvene dece.
Mog Ne{a. Moje Marte. Mog Trevisa. Moje }erke. D`ojs. Svih. Povre|enih ali
odlu~nih. Samo ako se uspani~e, izlomi}e ru~ne zglobove i gle`njeve o sprave
kapetana Hamiltona. Otac obuzet krivicom. Uvek oslu{kuje. U vodi nema
staza. Nema znakova. Nema povratka. Glupost iz o~aja. Usevi su propali.

Prodao sam svoju voljenu decu. Kupio 2 sna`na de~aka i gordu devoj~icu. Ali
stigli su na udaljenu obalu reke, voljeni.
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Karil Filips (Caryl Phillips, 1958) britanski pisac karipskog porekla,
profesor na univerzitetima Jejl i Kolumbija, SAD.
O Karilu Filipsu v. esej Arijane Luburi}-Cvijanovi} “Vi{ejezi~ni hor
zajedni~kog se}anja” na str. 44.

— Oleksandr Havro{

—

Iz zbirke Konjak sa ki{om
Preveo s ukrajinskog Jaroslav Kombilj

Nekako, u centru...
Konj le`i u travi.
Konj le`i u centru grada, usred leta, u jutarnjoj travi.
I zavodljive gospo|e, i agresivni automobili, promi~u u vrevi, a on le`i u travi.
Ja ga za~u|eno posmatram kroz prozor~e kafi}a.
Ovo je neverovatno: konj le`i u travi!
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Shvatate? Konj! U travi! Upravo ovde, na travnjaku!
Evo, odmah }u dopiti svoju kafu i nabra}u mu mnogo cve}a! Bogami!
Konj, pokriven masla~kom, le`i u travi.
A mo`da to ma{ta je moja, vi|enje, privi|enje, san, delirijum, bolesna
fantazija?
Ne, ipak je konj svetlosme|e boje, privezan, ne~im poput gajtana od pegle.
On }uti, on koji te{ko zara|uje za hleb nasu{ni, kao ja.
Zato mu, s vremena na vreme, dozvoljavaju da se razba{kari me|u
masla~cima.
Kad bi on znao kako je za mene va`no da neko u moje dlanove di{e travom i
letom.
Kao zov sretnog detinjstva:
Majko! Eno konji}a!!!

Razglednica iz Beregsaza1
U petak ujutru u katoli~koj crkvi Svih Svetih moli se uglas sedam sivih `ena.
“Sent onjank siz Marijo...”
Dve gospo|e u {e{iri}ima, jedna – u marami, ostale – sa nepokrivenim
glavama.
“...imadkozzal irettink...
U hramu iz 15. stole}a, skromnom i surovom, jo{ se ~uju krici spaljenih `rtava.
Jo{ spolja miri{e dimom i vrata se s treskom otvaraju od udara poljskih
ovnova.2
“...bino{okirt...”
Koliko li su te puta ru{ili hri{}ani za pravo biti najmiliji Hristu? Kud je nestala
tvoja rasko{ i tvoj ponos?

Iz surovih gotskih prozora pada malo svetla na statuu Spasitelja, okrunjenu
elektri~nim vencem i lukavo se osmehuje velika riba, naslikana na starom zidu
pod stropom.
Turisti iz Njire|haze, naoru`ani fotoaparatima, hodaju po hramu, `amore pored
biste svetog I{tvana, pokazuju prstima na tablicu “Pastor Ferenc. @rtvama
re`ima. 1949.”

s v e t

1 Beregsaz – ma|arski naziv rejonskog centra Beregovo, na Zakarpatju.
2 Starovremska naprava za ru{enje zidova – klada sa metalnim ~elom.
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Oleksandr Havro{ (1971, U`gorod), `urnalista i knji`evnik, `urnalistiku
diplomirao na Lavovskom nacionalnom Univerzitetu. Pripada plejadi
novog talasa u ukrajinskoj knji`evnosti.
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“Mo{t i{ holallunk orojan...”

— \er| Konrad

—

Se}anje je bolno
Preveo s ma|arskog Arpad Vicko
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Imao sam {est godina kad je izbio Drugi svetski rat, sa Hildom, mojom
nema~kom guvernantom, dr`e}i se za ruke, nagnut bli`e radio-aparatu, slu{ao
sam onaj neprijatni glas koji je Englezima i Jevrejima pretio istrebljenjem.
Imao sam tada priliku da zapamtim re~ Ausrottung. Mati mi je objasnila ko
govori tako neprijatno, i da je sa nama gotovo ako ovom mo}nom i po svemu
sude}i mahnitom ~oveku po|e za rukom da ostvari svoje naume.
Godina 1939 – to je bila ona godina kad je ma|arski parlament u
vi{estrana~koj harmoniji, uz podr{ku i katoli~ke, i protestantske crkve, doneo
drugi set jevrejskih zakona, kojim je skoro onemogu}ena egzistencija
jevrejskog stanovni{tva.
Bila je to ujedno i ona godina u kojoj su se u francuskom Evianu, zapadne
demokratije sporazumele da ne}e pru`iti azil onim Jevrejima koji }e poku{ati
da izbegnu iz delova Evrope pod nacisti~kom okupacijom, i da ne}e dozvoliti
njihov odlazak u Palestinu, na teritoriju anti~kog Izraela. Od tada je postalo
posve jasno, da ovaj ~ovek, i svi koji mu poma`u, pri`eljkuju na{u propast.
Zajedno s ocem slu{ao sam, sve dok je to bilo mogu}e, ma|arske emisije vesti
Radio Londona, iz ~ega sam zaklju~io da Radio Budimpe{ta la`e. O~evi
trgova~ki pomo}nici, mladi Jevreji, o~evi brati}i, pre`ivljavali su paklene dane
u Ukrajini kao pripadnici radnih jedinica, i oni koji su se `ivi vratili 1943.
godine, ispri~ali su {ta se sve tamo doga|alo. Sa deset godina vi{e nisam imao
nikakve iluzije.

*
Devetnaestog marta 1944. godine na sredi{njem trgu na{e varo{ice stajali su
nema~ki “tigrovi”, te{ki tenkovi, a glavnom ulicom mar{irali su nema~ki
vojnici u sivim uniformama. Ma|arski vojnici su paradirali ne{to opu{tenije,
ali iz njihove pesme nije izostajala sintagma smrdljivi Jevreji.
Dva meseca kasnije oficiri Gestapoa, u crnim uniformama, uz asistenciju
ma|arskih `andara, uhapsili su moje roditelje. Deportovani su ih Austriju na
prinudni rad, nismo znali ni{ta o njima.

Neki ro|aci su nas, decu, pozvali da do|emo u Budimpe{tu, ali Jevrejima je
ve} u to vreme bilo zabranjeno da putuju. Da bismo ipak oti{li, posredstvom
jednog advokata, desni~ara, koga smo donekle poznavali, kao
jedanaestogodi{njak, s preostalim novcem mojih roditelja, podmitio sam
nadle`ne organe lokalne vlasti. Klimnuo sam glavom, kad me je na odlasku
direktor {kole pozvao da ostanem i dalje dobro ma|arsko dete, i u
`andarmerijskoj stanici sam preuzeo za sebe, svoju sestru i dvojicu bra}e od
tetke tada veoma izuzetne dozvole za putovanje.
Ve} sutradan, sve jevrejsko stanovni{tvo na{e varo{ice bilo je strpano u geto,
odatle su otpremljeni u Au{vic; deca su posle dve nedelje ugu{ena otrovnim
gasom i spaljena.
Od oko hiljadu lokalnih Jevreja zavr{etak rata je do~ekalo njih tri stotine
~etrdeset – bili su to uglavnom mla|i mu{karci, koji su pod ingerencijom
ma|arske vojske bili raspore|eni u radne jedinice i koji su novembra 1944.
godine – nakon {to su sovjetske trupe zauzele isto~ne delove Ma|arske – mogli
da se vrate svojim domovima, i kod ku}e su obave{teni da su im `ene, deca,
roditelji, pretvorni u dim i pepeo.
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Na{i roditelji su se vratili 1945. godine i mi smo bili jedina jevrejska porodica
u na{em gradi}u u kojoj su i majka, i otac, i dvoje dece `ivi prebrodili rat.
A {ta se doga|alo u radnim jedinicima i u koncentracionim logorima, o tome
sam puno slu{ao od pre`ivelih; drugim re~ima, od svoje dvanaeste godine
znam {ta zna~i kasnije uvedena re~ – holokaust.
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Mi, deca, proveli smo deset opakih meseci u Budimpe{ti, i za to vreme smo u
vi{e navrata bili u prilici da, pogo|eni mecima ma|arskih nacional-socijalista,
okon~amo svoje kratke `ivote ili na ulici, ili u jednom parku, ili u Dunavu.
Svi planovi su bili gotovi i sve pripreme obavljene da i onih ~etvrt miliona
budimpe{tanskih Jevreja bude otpremljeno na `elezni~ku rampu u Birkeanu.
Ajhmanovi komandosi nisu bili dovoljni da sami izvedu ovu opse`nu
operaciju, ali ma|arska administracija, i unutar nje, najve}i deo
`andarmerije, sa samopregornom okrutno{}u preuzeo je na sebe glavni deo
ovog posla.
Plan nije sproveden, jer su regent Miklo{ Horti, i jedna njemu lojalna oklopna
divizija spre~ili ovu operaciju, `andarmerijske snage, skoncentrisane u
prestonici, primorane su da napuste Budimpe{tu, izme|u ostalog i zbog toga
{to su regent i u`i krug njegovih saradnika primili iz Va{ingtona poruku da }e
li~no pred sudom biti pozvani na odgovornost za nastavak deportacija, a oni su
to hteli da izbegnu.
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O tome {ta se de{avalo u Au{vicu, dosta sam ~itao ve} 1945. godine. U
novoro|enoj, vi{estrana~koj parlamentarnoj demokratiji postojala je i sloboda
{tampe, i ona je potrajala sve do 1949. ^etiri godine kasnije, me|utim,
izgra|en je komunisti~ki jednopartijski sistem u kojem se re~ Jevrejin, koliko
god je bilo mogu}e – izbegavala. Umesto nje uvedena je sintagma `rtva
fa{izma, koja se ipak odnosila na politi~ke `rtve fa{izma. U nevelikom broju
pojavile su se i knjige na ovu temu u ograni~enim, ali od osamdesetih godina i
u ne{to ve}im tira`ima.
Jevrejska materijalna dobra dr`ava je pre 1945. oduzimala s tipi~no fa{isti~kim
obrazlo`enjem, a posle 1948. oduzimanje imovine je obrazlagano tipi~no
komunisti~kom retorikom. Mog oca su 1944. godine li{ili gotovo sve imovine
kao Jevreja, a 1948. kao gra|anina – oduzeli su mu gvo`|arsku trgovinu i stan
na spratu njegove ku}e. Otac je oba doga|aja nazvao naprosto plja~kom, i nije
na{ao utehu u ~injenici da su 1948. svu privatnu imovinu, bez obzira na versku
i rasnu pripadnost, oduzeli od svih.
Na raznim mestima i na razli~ite na~ine ubijena je otprilike polovina
budimpe{tanskih Jevreja. Preostali, oko sto hiljada ljudi, i oni koji su se vratili
svojim ku}ama u unutra{njosti, poku{ali su da nastave svoje `ivote tamo gde
su prekinuti, ali po{to su njihove radnje i radionice uskoro ponovo
“nacionalizovane”, gra|anska egzistencija je u Ma|arskoj i te kako ote`ana, pa
su oni koji su imali prilike i bili tome skloni, napustili legalno ili ilegalno
zemlju, uputiv{i se u beli svet ili u dr`avu Izrael. Rezultat svega toga je da u
varo{ici mog detinjstva, u kojoj je pre nema~ke okupacije `ivelo oko hiljadu
Jevreja, danas nema nijednog.
Deo ni`e srednje klase i deo intelektualaca-optimista ugradio se u novi re`im,
o~ekuju}i od dr`avnog socijalizma da okon~a zvani~ni antisemitizam i da,
ukidaju}i versku i etni~ku diskriminaciju, stvori stvarnu jednakost.
Jevreji su, me|utim, morali primiti k znanju da }e i gra|anska klasa biti
ukinuta, bar kao dru{tvena klasa ako ne ba{ u smislu fizi~kog uni{tenja, i da }e
i zvani~no biti obavezni da svoj `ivot nastave kao lojalni, socijalisti~ki ljudi.
Zna~ajan deo onih Jevreja koji je ostao u zemlji udaljio se od jevrejskog
identiteta, iskusili su da biti Jevrejin mo`e da bude samo hendikep. Mi nismo
Jevreji, mi smo komunisti, govorili su novoobra}eni ~lanovi partije svojoj deci;
mo`da su u to ube|ivali i sebe. Mladi ro|eni posle rata, dobar deo njih, nisu ni
znali zna~enje re~i Jevrejin, niti im je palo na pamet da bi ova re~, koju su
ponekad ~uli u {koli kao pogrdu, mo`da mogla da se odnosi i na njih.
Ose}ali su se kao ljudi, kao Ma|ari, i nisu se trudili da se razlikuju od svojih
{kolskih drugova, hteli su da budu poput svih ostalih. A roditelji, koji su
pre`iveli jezive strahote, hteli su da po{tede svoju decu ne samo od udaraca
koje je sudbina njima zadala, i ne samo od poni`enja izop{tavanja, nego i od
vlastitog sveta uspomena.
Stoga svojoj deci i nisu pri~ali ni{ta od onog {to se njima dogodilo. Da se deca
ne optere}uju slikama tih strahota i da ne razmi{ljaju o tome da se, kao Jevreji,
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I usledila su potom vremena arapsko-izraelskih ratova. Premda je sovjetsko
rukovodstvo posle Drugog svetskog rata jo{ podr`avalo osnivanje dr`ave
Izrael, dvadesetak godina kasnije opredelilo se za opciju arapskog socijalizma,
utoliko pre, jer je u tome videlo {ansu da svrsta na svoju stranu tre}i svet, i u
egipatskim, ira~kim, sirijskim vojno-diktatorskim re`imima, kao i u
palestinskim gerilskim i teroristi~kim organizacijama je prepoznalo svoje
potencijalne saveznike. Milijarderski arapsko-islamski blok bio je zanimljiviji
od vrlo problemati~nog, malobrojnog izraelskog jevrejstva, koje je i samo
radije zami{ljalo sebe kao nacionalno-dr`avni, nego kao me|unarodni entitet.
Mentalitet partijske dr`ave nije podr`avao negovanje posebnih samosvesti
verskih i etni~kih zajednica. Partijska dr`ava protivila se i tome da se ma|arske
manjine – koje su se u tom manjinskom polo`aju na{le nakon pariskih
mirovnih ugovora, tako {to su znatne teritorije Ma|arske pripale njenim
susedima, ~lanicama Male Antante – identifikuju s mati~nom zemljom.
Nova podela, nova kategorizacija stanovni{tva podignuta je na zvani~no
obavezan rang: postojali su vladaju}a radni~ka klasa, zadru`no selja{tvo, i
takozvani umni radnici, unutar njih napredna inteligencija, ukratko, Lenjinove i
Staljinove kategorije, a izvan toga su ostali X-ovci, drugim re~ima, klasno
strani elementi ili, preciznije, klasni neprijatelji, ~ijem sam mra~nom i nimalo
privilegovanom krugu imao ~ast i ja da pripadam.
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za kakvu sudbinu, i atitudu opredeljuju – jer ako oni i zaborave svoje poreklo,
njihova okolina ih ne}e neizostavno slediti u ovom poduhvatu.
Neka budu slobodni i samosvesni mladi ljudi, kao {to i ostali roditelji `ele
svojoj deci. Nisu uspevali, me|utim, da ih sa~uvaju od vlastitih upornih
strahova, niti od toga da deca ne posumnjaju, i da ne osete okoli{anje i
nekakvu mra~nu tajnu oko porodi~nog stola za zajedni~kom ve~erom.
Ne{to bi morali doznati, sa ne~im bi morali da se suo~e, ose}ali su mladi, i
pre}utana stvarnost bi se pre ili kasnije razotkrila. Zvani~ni ideolo{ki
mehanizam nije bio u stanju da bez ostatka pre}uti, da do bezna~ajnosti umanji
ono {to se dogodilo. Ipak su se na ovu temu pojavile knjige, opisi i reference,
mada u ne ba{ velikom broju, i ovaj naziv – Au{vic – pritiskao je sa sve
ozbiljnijom te`inom svest potomaka druge i tre}e generacije, ako ne druga~ije,
onda u njihovim nemirnim, grozomornim snovima.
Ubistvo dve tre}ine evropskih Jevreja, taj jedini uspe{ni Hitlerov rat, s obzirom
na to da je stremio istrebljenju ~itavog jevrejskog naroda, od novoro|en~adi do
staraca, mada je bilo upe~atljiva strahota, posve se uklopilo u red genocida 20.
veka. U fantazmagori~nom svetu konstruisanih procesa, ~ak, re~ Jevrejin
zamenjena je re~ju cionista, a njen nosilac je smesta bio prekvalifikovan u
neprijatelja.
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Devetog maja 1945. okon~ane su borbe i formalno je zavr{en Drugi svetski rat,
ali logika i moral rata ni u kom slu~aju nisu nestali. Podrazumevam pod tim
onaj pogled na svet koji je dr`avi podarila skoro totalnu vlast, i koja priznaje
pravo nacionalnim dr`avama da po svom naho|enju tretiraju manjine koje `ive
na njenim teritorijama.
Kroz ~itav 20. vek provla~i se dilema koji je princip superiorniji: osnovna
ljudska prava, dostojanstvo gra|ana, ili pak pretpostavljeni interes nacionalne
dr`ave koji defini{e politi~ko vo|stvo, poistove}uju}i, dakako, interes dr`ave
sa vlastitim interesom. Drugim re~ima – humanizam ili nacionalizam?
Preseliti iz svojih domova milione ljude, prognati ih van granice, saterati ih u
logore, li{iti ih prava, manjinske stanovnike degradirati na nivo drugorazrednih
dr`avljana, izdi}i vlast dr`avne uprave iznad svega, to je onaj duh koji je u
hitlerovskoj Nema~koj i u staljinskom Sovjetskom Savezu bio sam po sebi
razumljiv, taj duh je, dakle, i dalje `iveo, i pratio u stopu istoriju srednje– i
isto~noevropskih naroda sve do promene sistema, pa i kasnije.
Bilo je mogu}e prognati dvanaest miliona Nemca iz isto~nog dela Evrope. Iz
^ehoslova~ke, na osnovu takozvanog Bene{ovog dekreta, bilo je izvodljivo
autohtone Ma|are, prisilnom razmenom stanovni{tva, preseliti ju`no od
Dunava. Sa spornim sadr`ajem prava na nacionalno samoopredeljenje, grubo
odvojenog od osnovnih ljudskih prava, ili upravo suprotstavljenog osnovnim
ljudskim pravima, slo`ile su se i demokratske sile. Merodavna me|unarodna
zajednica je znala za varvarsku praksu prisilne, nasilnim smrtima bremenite
razmene stanovni{tva. Demokratije su postale sau~esnice antidemokratskih
postupaka koji su i na kraju 20. veka doveli, ovoga puta na tlu biv{e
Jugoslavije, do progona, a dobrim delom i uni{tenja vi{e stotina hiljada ljudi.
Me|unarodna zajednica, Ujedinjene nacije i Evropska unija, do danas nisu
mogle da se odlu~e, ~iji je suverenitet pre~i, suverenitet vladâ ili suverenitet
gra|ana, i {ta smatraju vrednijim po{tovanja: stvarnu, prostornu ljudsku
stvarnost, ili apstraktni ideal homogene nacionalne dr`ave. Ni u Evropskoj
uniji, koja je sazdana na lepim principima, nije mogu}e spre~iti vlade u tome
da prisile svoje gra|ane na ne{to {to im je neugodno; primera radi, na
ignorisanje maternjeg jezika.
Budu}i da unutar dr`ave podrazumevaju}a dostojanstvenost etni~kih i verskih
manjina ni do dana{njeg dana nije postala vladaju}i ideal ljudskog su`ivota,
budu}i da je Evropska unija i sama udru`enje nacionalnih dr`ava, a ne
evropskih ljudi, razlog je {to ni danas u briselskom parlamentu nema sigurnih
garancija evropskog humanizma.

*
Godine 1989. nije oslobo|eno samo se}anje, ve} su se oslobodili i razni
animoziteti. Zajedni~ka gre{ka simplifikovanih, negativnih ocena dr`avnog
socijalizma je u tome {to se sve {to je bilo pre 1989. godine obi~no progla{ava
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Zlo~ini komunizma potiru zlo~ine nacizma. Slobodno se mogu {tampati i
publikovati svakovrsni nacisti~ki tekstovi. Ponovno izdanje Majn kampfa je
osnovno pravo na slobodu. Spre~avanje zabranjenog okupljanja neofa{ista
progla{ava se policijskim terorom, u ovom svetlu sloboda jeste sloboda
neofa{izma.
Petnaestog oktobra 1944. godine, kad su Strelasti krstovi, ma|arski fa{isti,
do{li na vlast, vlasnik bioskopa koji je radio u na{oj ku}i, iskopao je odnekud
film Do{ao sam iz Tarnopola. Hteo je naprosto da ovim antisemitskim delom
iska`e svoju naklonost prema novim vlastodr{cima. Bilo je toplo, pomi~ni krov
bioskopa je bio otvoren, mogli smo lepo videti koliko smo gnusni. Knjiga, po
kojoj je taj film snimljen, danas je ponovo u slobodnoj prodaji. Antisemitizam
je razuzdan, a internet je njegov slobodni, adekvatni teren; besplatna ku}na
dostava na monitoru. Zainteresovana omladina mo`e slobodno da bira me|u
neofa{isti~kim sajtovima, tekstovi ovde ne prolaze nikakvu selekciju,
pojavljuju se bez ikakvih redakcijskih ograda. Uspostavljene su ekstremno
desni~arske interaktivne grupe, server njihovog najuticajnijeg elektronskog
~asopisa nalazi se u Sjedinjenim Dr`avama, gde je sloboda {tampe nezavisna
od sadr`aja.
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r|avim, i {to su mnogi naknadno skloni da ono protiv ~ega je ta politika posle
1945. godine digla glas, naime hortijevski fa{izam vide u lep{im bojama. Na
taj na~in radikalno odbacivanje komunisti~kog socijalizma neizbe`no se
pribli`ava opravdavanjima nacionalnog socijalizma.
Pre 1945. godine, politika nema~ko-ma|arske saradnje, rata protiv saveznika,
odnosno deportacije Jevreja, konsenzusom je prihva}ena i potvr|ena u
vi{estrana~kom parlamentu. Od opravdanja do odobravanja, od razumevanja
do saglasnosti vodi kratak i strm, klizav put. Danas je ve} posve uobi~ajeno da
osobe, u uniformi ma|arskih nacista, pred korodonom policije uzvikuju:
pogani Jevreji, i da njihov predstavnik, biran u evropski parlament, upore|uje
Palestinu s Ma|arskom koja je, po njemu, okupirana od strane Jevreja koji,
uzgred, ~ine svega jedan posto ukupnog broja stanovnika.
Ono {to je nekad bilo sad ponovo nailazi, i ponovo postoji. One nacisti~ke
knjige koje su 1944. godine obznanjivale, raspaljivale mr`nju protiv Jevreja,
sad se slobodno pojavljuju i nema zakona na koji bi iko mogao da se protiv
toga pozove, jer ako ne postoji neposredna fizi~ka ugro`enost, ako se uticaj
sadr`aja knjige ne otelotvori smesta u fizi~kom nasilju – ne postoji ni
inkriminisano delo. Prema va`e}em kaznenom zakonu koji se poziva na Ustav,
sadr`aj govora na javnim skupovima je indifirentan. Oni ideali slobode, za koje
se demokratska opozicija zalagala pre 1989. godine, sada se koriste u odbrani
neofa{izma.

Tu se mo`e pro~itati: Dole s dogmom holokausta, Tre}i rajh uzvra}a udarac,
Vratite se odakle ste i do{li, u Au{vic. Uobi~ajeni slogan fudbalskih huligana :
Polazi vam voz za Au{vic.
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*
To je dvojna sloboda, jer je o [oa zaista objavljeno mnogo knjiga, postoje
odli~ni jevrejski ~asopisi, u akademskim institutima odvijaju se ozbiljna
hebraisti~ka istra`ivanja koja se uklju~uju u me|unarodne tokove izdava{tva i
nau~nih konferencija na sli~ne teme, postoji muzej holokausta i postoje
jevrejski festivali, sinagoge su pune o jevrejskim blagdanima, turista u
Budimpe{ti mo`e da bira me|u jevrejskim restoranima, jevrejska omladina
studira na izraelskim univerzitetima i sa ste~enom diplomom vra}a se u
Ma|arsku, mogu}e je studirati bez obaveze useljavanja, osnovano je i aktivno
je ma|arsko-jevrejsko kulturno dru{tvo sa pripadaju}im domom kulture,
jevrejska deca {kolskog uzrasta imaju na raspolaganju vi{e {kola i letnjih
kampova, studenti imaju svoje klubove, organizacije, svoje ve~eri provode u
kafeima u kojima su oni u ve}ini.
Jaka izraelska privreda mo`e da sara|uje s ma|arskom privredom, jer u Izraelu
`ivi mnogo Jevreja ~iji je maternji jezik ma|arski, koji su se tamo iselili iz
Erdelja, oblasti koja je 1918. priklju~ena Rumuniji, a koji izme|u ostalog
iniciraju izgradnju tr`i{nih centara i stambenih parkova. I sve to donekle
potiskuje na marginu interesovanje za pro{lost; ve}inom pragmati~ni mladi s
umerenim zanimanjem slu{aju stare, tu`ne pri~e. Otvoreno je pitanje, ko }e
poku{ati da se vi{e prilagodi drugome, evropski i ameri~ki Jevreji izraelskim,
ili obrnuto, ovi potonji pre|a{njima. Iz Budimpe{te najbolji jevrejski u~enici
najradije se opredeljuju za evropske i ameri~ke univerzitete, naro~ito
preferiraju Berlin, i pokazuju isto tako malo sklonosti da se zatvore u izraelsku
kulturu kao {to ne `ele da se ukopaju u ma|arsku. Sasvim je normalno da
moraju nau~iti vi{e evropskih jezika, i da posle boravka u jednom
veli~astvenom gradu odu u drugi.
Rado odlaze u Izrael na studijska putovanja, da nastupe, da prika`u, da izlo`e,
ali ne i da ostanu i da se zadovolje skromnim obimom i kvalitetom uvozne
kulture, u njihovim o~ima Izraelci nisu dovoljno odoma}eni u svetu.
Mo`da je strastveno, bolno se}anje ve} karakteristika samo starijih nara{taja, i
mo`da se mladi danas ponekad ose}aju neugodno prilikom odavanja po{te
nekada{njim `rtvama, pa i kad u kolonama, s plavo-belom zastavom, prolaze
izme|u praznih ostataka nekada{nje logorske barake.
Te`ina minulih zlopa}enja se zaboravlja, jo{ se pominju poneki ubijeni ~lanovi
porodice, ali se ne mo`e uistinu verovati da srce tuguje za nekim davna{njim
ro|acima, jer iskreno umemo da patimo samo za onima koje smo voleli zato
{to smo ih poznavali. Svako ispevava tradiciju, baka, streljana i gurnuta u
Dunav – oplemenjuje. Dana{nji istori~ari grada svrstavaju getoizovane i potom
ubijene jevrejske gra|ane i duhovne velikane u red dragocenog kulturnog

nasle|a. Ali postoje i sasvim suprotna ose}anja, nas vi{e boli Trijanon (popri{te
dono{enja odluka o teritorijalnim razgrani~enjima posle Prvog svetskog rata)
nego Au{vic – govore ne-jevrejski patrioti; neka svako tuguje za svojim
gubicima.
U vrtu jerusalimskog muzeja Jad Va{em posetilac mo`e da vidi mlada stabla
posa|ena radi ~uvanja uspomene na pravednike i smerne, uspomene na one
mu{karce i `ene koji su u opasnim vremenima spasavali jevrejske `ivote. Malo
pomalo, obelodani}e se pri~e o ovim tihim herojstvima, a izraelska
ambasadorka }e ve} sve vi{e biti u prilici da stisne ruku samo potomcima ovih
ljudi hrabre du{e, podse}aju}i ih na jednu dubokosmislenu re~enicu iz Talmuda
po kojoj onaj ko spase jednog ~oveka spasava ~itav svet. Mladi volonteri vode
lelujave prilike staraca u crkvenoj dvorani muzeja holokausta. Mar{ovski korak
neonacista je samouvereniji.
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\er| Konrad (1933, Debrecen, Ma|arska), romansijer i esejista, jedan od
najzna~ajnijih savremenih evropskih pisaca i intelektualaca, nosilac
najve}ih evropskih knji`evnih nagrada. Njegova dela, romansijerska i
esejisti~ka, prevedena su na na srpski jezik i na sve ve}e svetske jezike.
Tekst je objavljen 2009. u novinama Frankfurter Allgemeine Zeitung.

m o s t o v a

Prevodioci Mostova

p r e v o d i o c i

—

Neboj{a Bara} suvlasnik je i urednik izdava~ke ku}e “Zlatni zmaj” i urednik za nema~ku
knji`evnost u izdava~koj ku}i “Laguna”. Radi od 1997. kao slobodni prevodilac. Objavio je
prevode: G. Majrink, ^asovni~ar; Jakob Beme, O nat~ulnom `ivotu; Ernst Jinger, Vatra i
krv, Nizami, Sedam princeza, Lejla i Mad`nun (prevod ~uvenog prevoda na nema~ki
Rudolfa Gelpkea); Al Gazali, Eliksir du{evne sre}e (prevod ~uvenog prevoda na nema~ki
Helmuta Ritera); A. Dornbrah, ^arolija dervi{ke frule; Leni Rifen{tal, Se}anja; Karl
Burger, \avolja radionica itd.
Nikola Bertolino, jedan od najzna~ajnijih prevodilaca na srpski jezik, prevodi sa
francuskog, italijanskog i ruskog jezika. U izuzetno bogatom Bertolinovom opusu (Igo,
Apoliner, Jesenjin, Sartr, Pule, Goldman, Rembo, Bodler, Vijan, Bonfoa, Pu{kin,
Ljermontov...) me|u najzna~ajnije prevode spadaju Sabrana poetska dela Artura Remboa,
Cve}e zla [arla Bodlera, Crna sunca Viktora Igoa, tragedije @ana Rasina (Berenika,
Mitridat, Ifigenija, Atalija). Nosilac je nagrade “Milo{ N. \uri}” za prevodila{tvo, Nagrade
za `ivotno delo UKPS.
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Nikola Bertolino autor je studije Fenomen Rembo, za koju je 1991. dobio Nolitovu
nagradu, i dveju knjiga autobiografske proze Zavi~aji i Novi zavi~aji.
Neda Nikoli} Bobi}, knji`evni prevodilac, prevodi knji`evnu prozu i esejistiku sa ruskog i
engleskog jezika. Objavila preko dvadeset knjiga prevoda i veliki broj ogleda u knji`evnoj
periodici. Za prevod delâ Slu~aj Kukocki i Providne pri~e Ljudmile Ulicke dobila je 2005.
godine nagradu “Dr Jovan Maksimovi}”, a za prevod eseja Josifa Brodskog Tuga i razum
nagradu “Milo{ N. \uri}” (2007).
Igor Cvijanovi} je zavr{io osnovne i magistarske studije Engleskog jezika i knji`evnosti na
Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Bavi se prevo|enjem i radi kao predava~ u centru za
strane jezike „Lingva“ u Novom Sadu. Preveo je romane Izabrani radovi T. V. Spiveta
Rejfa Larsena i Opera na vodi D`ona Barta.
Borivoj Gerzi}, pisac i prevodilac, objavio je tri zbirke pripovedaka. Prevodio je D`ojsa,
Beketa, Pintera, Mameta, Sema [eparda, Olbija, Lorensa Darela i dr. Objavio je Re~nik
ameri~kog slenga i Englesko-srpski re~nik fraza i idioma.

Za prevod drama Harolda Pintera Mese~ina i druge drame nagra|en je nagradom “Laza
Kosti}”, koju dodeljuje Matica srpska.
Slobodanka Gli{i}, knji`evni prevodilac, s engleskog prevodi teorijske tekstove iz oblasti
antropologije, psihologije, istorije, kulture i umetni~ke proze. Najzna~ajniji prevedeni
autori: A. R. Redklif-Braun, Albert B. Lord, Kliford Gerc, Slavoj @i`ek, Vivijen Ber,
Kamila Palja, Robert N. Bela, Majkl Hercfeld, Ger Dejzings, Marija Todorova..., D. M.
Tomas, Grejam Grin, Adam Hazlet, Dejmon Galgut, Majkl Frejn, Brajan Mur, Majkl
Dibdin... Dobitnica je nagrade “Milo{ N. \uri}” za prevod knjige Stenlija Koena Stanje
poricanja.
Mirjana Grbi} zavr{ila je Filolo{ki fakultet u Beogradu (ruski jezik i knji`evnost).
Knji`evnim prevo|enjem bavi se od 1996. Za svoj prvi objavljen prevod, Eros nemogu}eg
Aleksandra Etkinda dobila je nagradu “Jovan Maksimovi}”. Prevela je dela Ber|ajeva,
[estova, Rozanova, Solovjova, Aksjonova, Sorokina, Peljevina, Bikova, Maljevi~a.
Aleksandra Grubor, prevodilac i teoreti~ar umetnosti, od 1983. godine bavi se,
prvenstveno, za~ecima apstrakcije, ruskom avangardom, ali i posleratnom modernom
umetno{}u i savremenim tendencijama. Prevodila je tekstove iz svih oblasti humanistike,
prozu i poeziju sa engleskog, francuskog, ruskog i italijanskog jezika. Objavila je tri knjige
lirske proze. Dugogodi{nji je urednik Knji`evnog lista.
Boris Hlebec je profesor na katedri za anglistiku Filolo{kog fakulteta u Beogradu. Autor je
nekoliko ud`benika i re~nika engleskog jezika, kao i knjiga Op{ta na~ela prevo|enja i
Prevo|enje [ekspirovog soneta. Preveo je sa engleskog Kenterberijske pri~e D`efrija
^osera, kao i knjige D`onatana Kalera i Edmunda Li~a.

Jaroslav Kombilj, prevodilac sa ukrajinskog i na ukrajinski, do sada je sa ukrajinskog
preveo romane: Rivne/Rovno – Zid Oleksandra Irvancja, Slatka Darusja Marije Matios,
Terenska istra`ivanja ukrajinskog seksa Oksane Zabu`ko i Boa Constrictor Ivana Franka,
zatim zbirke pesama Oleksandra Havro{a, Vasilja Mahna i Ivana Franka.

p r e v o d i o c i

Gordana Jovanovi} je profesor psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu. Objavila je knjige Simbolizovanje i racionalnost i Frojd i moderna subjektivnost.
Ima objavljene nau~ne radove na nema~kom u tematskim zbornicima i ~asopisima. Sa
nema~kog je prevela Teoriju socijalizacije Alfreda Lorencera, Filogenetsku fantaziju
Sigmunda Frojda, Ko je Trnovu Ru`icu poljupcem probudio. Zbunovnik bajki Iringa Fe~era
(sa Oliverom Petrovi}).
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Ana A. Jovanovi}, knji`evni prevodilac i vi{i lektor na Katedri za francuski jezik u
Beogradu, prevodi pored lepe knji`evnosti esejistiku, posebno oblasti kao {to su teorija
filma, filozofija, sociologija, antropologija, istorija politi~kih ideja. Me|u prevedenim
autorima su @il Delez, Horhe Semprun, Klod Simon, Mi{el Fuko, Bergson. Dobitnica je
nagrade „Milo{ \uri}“ za prevod knjige Nadzirati i kazniti Mi{ela Fukoa i nagrade
„Aleksandar I. Spasi}“ za prevod Estetike fotografije Fransoa Sula`a.

m o s t o v a

Dejan Ili} je zavr{io italijanistiku. Objavio je {est knjiga poezije: Figure, U boji bez tona,
Lisabon (nagrada “\ura Jak{i}”), Duvanski put, Kvart i Iz vikenda. Autor je niza prevoda
savremenih italijanskih pesnika i antologije Telo i pogled. Novi italijanski pesnici. Prevodio
@akotea (Nagrada “Milo{ N. \uri}”) i Bodrijara.

Olga Kostre{evi}, germanistkinja, prevodi sa nema~kog i engleskog jezika. Prevela je
preko osamdeset knjiga i veliki broj ~lanaka iz oblasti filozofije i sociologije. Me|u njene
najzna~ajnije prevode spadaju: Maks Veber, Sabrani spisi o sociologiji religije; Ernst
Kasirer, Filozofija simboli~kih oblika; Jakob Burkhart, Povest gr~ke kulture; Fridrih [iler,
Pozniji filozofsko-esteti~ki spisi. Nagra|ena je nagradom “Milo{ N. \uri}” 1986. godine i
nagradom UKPS za `ivotno delo 2003. godine.
Spomenka Kraj~evi} diplomirala je na Katedri za op{tu knji`evnost s teorijom
knji`evnosti i magistrirala na Katedri za germanistiku, s temom o romanima Maksa Fri{a.
Radila je kao prevodilac u Tanjugu i kao urednik u Izdava~koj ku}i “Dragani}”. S
nema~kog je prevela tridesetak knjiga, izme|u ostalih dela M. Fri{a, E. Kanetija, B. [linka,
V. G. Zebalda, P. Mersijea, M. Haushofer, K. Nestlinger, M. Endea, P. Mara. Bavila se i
teorijom knji`evnosti za decu, a objavila je i nekoliko autorskih knjiga.
Jasmina Lazi} je diplomirala na odseku za {panski jezik i knji`evnost Filolo{kog fakulteta
u Beogradu. Na Univerzitetu Komplutense u Madridu trenutno je na doktorskim studijama.
Objavljuje prevode i autorske tekstove u knji`evnoj periodici.
Mirjana Petrovi} je doktorant na smeru ruska knji`evnost i saradnik na Filolo{kom
fakultetu u Beogradu. Prevodi savremenu rusku poeziju i poeziju srebrnog veka
(Aleksandra Petrova, Arkadije Dragomo{~enko, Sergej Zavjalov, Aleksandar Skidan,
Dmitrij Vodenjikov, Vera Pavlova, Andrej Agejev, Osip Mandelj{tam; ruske proze: Vladimir
Nabokov, Ana Ahmatova, Marina Cvetajeva–Rajner Marija Rilke) i teorijske tekstove
(Dmitrij Tokarjev, Anatolij Barzah, Nikolaj Firti~, V. Maslova).
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Ana Srbinovi}, knji`evni prevodilac, zavr{ila je italijanski jezik i knji`evnost na
Filolo{kom fakultetu u Beogradu. Prevodi uglavnom savremene italijanske pisce, me|u
kojima su Alesandro Bariko, Antonio Tabuki, Marta Moraconi, Simona Vin~i, Marina
Micau, Marko Lodoli, Milena Agus, ali i klasike kao {to su Lui|i Pirandelo, \or|o Basani,
Italo Kalvino. Za prevod dela Itala Kalvina Na{i preci dobila je 2007. godine nagradu
“Milo{ N. \uri}”.
Svetlana Stojanovi} je diplomirala francuski jezik i knji`evnost paralelno sa studijama
filozofije. Prevela je preko ~etrdeset knjiga iz oblasti filozofije i lepe knji`evnosti. Dobitnik
je nagrade “Milo{ N. \uri}”. Najzna~ajniji prevodi: L.F. Selin, Smrt na kredit, @or` Perek,
@ivot uputstvo za potrebu, i J.-K. Uismans, Tamo dole. Deset godina je poslanik
Demokratske stranke Srbije u Narodnoj skup{tini Republike Srbije.
Elizabet Vasiljevi} prevodi sa italijanskog jezika. Dobitnica je nagrade „Milo{ \uri}“ za
1995. godinu, italijanske nacionalne nagrade za prevo|enje za 2001. godinu i ordena viteza
predsednika Republike Italije za posebne zasluge za {irenje kulturnih veza izme|u Italije i
Srbije. Najzna~ajniji autori: Primo Levi, Italo Kalvino, Antonio Tabuki, Italo Zvevo, Lui|i
Pirandelo, Umberto Eko.
Arpad Vicko prevodi s ma|arskog poeziju, prozu, dramu, esejistiku i nau~nu literaturu. Od
1976. godine do danas objavio preko pedeset knjiga prevoda. Najzna~ajniji prevedeni
autori: \er| Konrad, Laslo Vegel, Oto Tolnai, I{tvan Er{i, I{tvan Erkenj, Jano{ Ki{, Jene
Si~, Alen Polc, Andor Sila|i, Zoltan [ebek, Ildiko Lova{. Dobitnik je nagrade za
prevodila{tvo “Bazsalikom” (1986. i 2007), nagrade Dru{tva knji`evnika Vojvodine za
najbolju prevedenu knjigu godine (1991), nagrade za prevodila{tvo “Milán Füst” Ma|arske

akademije nauka (1999) i nagrade Udru`enja knji`evnih prevodilaca Srbije “Milo{ N.
\uri}” za prevod proze (2002).
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Mirjana Milo{evi}-Vitman zavr{ila je studije u Hajdelbergu i `ivi u Bonu. Dugogodi{nja
urednica u srpskoj redakciji radio-stanice Doj~e Vele. Saradnik u kulturnim rubrikama
nema~kih i srpskih listova i radio-stanica. Na srpski je prevela dela Margarete Klare, Kriste
Volf, Hilde Domin. Na nema~ki je zajedno sa suprugom Klausom Vitmanom prevela dela
Davida Albaharija, Borislava Peki}a, Svetlane Velmar-Jankovi}, Dubravke Ugre{i}, Milo{a
Crnjanskog, Aleksandra Obrenovi}a, Biljane Srbljanovi}, Milene Markovi}, Bore ]osi}a.
Za prevod romana Davida Albaharija Mamac na nema~ki Mirjana i Klaus Vitman dobili su
2006. presti`nu nagradu “Brücke-Berlin” (“Most-Berlin”), koja se dodeljuje za
“izvanredan prevod jednog zna~ajnog savremenog dela knji`evnosti Srednje i Isto~ne
Evrope”.

